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Sammanfattning 

Författare: Liisa Linnarsson och Cecilia Wilander  

Titel: Hot och våld i kriminalvården – kollegors betydelse för hanteringen av känslor  

En intervjustudie med kriminalvårdare från häktesverksamheten 

 

I denna studie uppmärksammas hotfulla och våldsamma situationer i kriminalvården. Syftet 

har varit att undersöka vilka känslor som uppstår hos kriminalvårdare i dessa situationer. I 

samband med detta har studien syftat till att få en djupare förståelse för vilken betydelse 

kollegor har för de känslor som uppstår och för hur känslorna hanteras.  

Studien bygger på kvalitativa intervjuer av halvstrukturerad karaktär. Totalt genomfördes tio 

intervjuer med yrkesverksamma kriminalvårdare från häktesverksamheten i Stockholm och 

Uppsala. Gemensamt för kriminalvårdarna var att de upplevt hot och våld i arbetet. För att få 

en djupare förståelse för kriminalvårdarnas beskrivningar har dessa analyserats utifrån Arlie 

Russell Hochschilds teori om emotioner samt Randall Collins teori om interaktionsritualer. 

Gemensamt för dessa teorier är att de belyser aspekter av hantering av känslor, både på 

individ- och gruppnivå.  

Studiens resultat visar att olika känslor uppstår hos kriminalvårdarna vid hotfulla och 

våldsamma situationer samt att kollegors närvaro har betydelse hur dessa känslor hanteras. 

Förväntningar från kollegor påverkar kriminalvårdarna att trycka undan känslor som oro, 

stress och rädsla. Istället uppvisar kriminalvårdarna lugn och kontroll för att agera i linje med 

gruppens förväntningar. Resultatet visar även att god sammanhållning inom arbetsgruppen 

leder till känslor av trygghet och lugn hos kriminalvårdarna i hotfulla och våldsamma 

situationer. I dessa situationer är gruppens sammansättning även av betydelse. Vilka samt hur 

många kollegor som närvarar påverkar kriminalvårdarnas hantering av känslor. Resultatet 

visar att kollegor även har betydelse för hur kriminalvårdarna hanterar sina känslor efter att de 

utsatts för hot och våld. Här beskrevs debriefing som ett effektivt verktyg för att ventilera 

känslor med kollegor. Hur debriefing används i praktiken skiljde sig åt i kriminalvårdarnas 

beskrivningar.  
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Abstract 

Authors: Liisa Linnarsson and Cecilia Wilander 

Title: Threat and violence within correctional facilities–colleagues’ impact on management of 

emotions. An interview study with correctional officers’  

 

This study highlights threats and violence within correctional facilities, where the focus is 

directed towards the correctional officers' feelings that arise in these situations. The aim of 

this study has been to examine if colleagues' presence has an impact on the emotions that the 

correctional officers experience and on how these emotions are handled. 

The study is based on qualitative interviews of semi-structured character. A total of ten 

interviews were conducted with correctional officers from correctional facilities in Stockholm 

and Uppsala. What the correctional officer's has in common is that they all have experienced 

threats and violence at their workplace. The correctional officers' descriptions have been 

analyzed on the basis of Arlie Russel Hochschild's theory of emotions and Randall Collins's 

theory of interaction rituals. Both theories highlight aspects of the management of emotions, 

on an individual as well as on a group level.  

The result of the study indicates that the correctional officers experience different feelings in 

threatening and violent situations. In these situations the presence of colleagues is significant 

when it comes to how correctional officers are handling their emotions. Expectations from 

colleagues seem to affect the correctional officers to hide feelings such as anxiety, stress and 

fear. Instead the correctional officers show feelings of calm and control which, according to 

them, complies with the colleagues' expectations. The result also shows that good 

cohesiveness within the working group affects the correctional officers to feel calm in 

threatening and violent situations. Other factors that seem to affect the emotions that 

correctional officers experience and how the emotions are handled are which colleagues the 

correctional officers are working with and how many colleagues that attends in the situation. 

Furthermore the result indicates that colleagues have a significant importance when it comes 

to handling emotions after threatening and violent situations. Debriefing was described as 

important, by the correctional officers, to vent their emotions after a critical situation. How 

the debriefing was applied in practice differed among the correctional officers.  

 

 

Keywords: Correctional officers, threats and violence, management of emotions, colleagues 
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Förord 

Vi har lagt ner både hjärta och själ i detta examensarbete. Uppsatsskrivandet har dock inte 

alltid varit en dans på rosor utan kan snarare jämföras med att åka berg-och-dalbana där vi 

haft både toppar och dalar under arbetets gång. Vi minns båda hur vi inför vår första 

inlämning till vår handledare Agneta Hugemark kände oss vilsna och inte riktigt visste vilken 

riktning vår studie skulle ta. Vi skickade därför in ett citat från Alice i Underlandet som 

speglade vår dåvarande sinnestämning:  
 

Alice: "Vill du vara snäll att tala om för mig vilken väg jag ska ta härifrån?" 

Katten: "Det beror på vart du vill komma" 

Alice: "Det spelar ingen roll" 

Katten: "Då spelar det ingen roll vilken väg du tar" 
 

Citatet blev, på ett tidigt stadium i uppsatsarbetet, en påminnelse om hur viktigt det är att ha 

ett uttalat mål. Under uppsatsskrivandet har vi sedan mer än en gång ställts inför nya vägskäl, 

där studiens mål har hjälpt oss att ta beslut om hur vi ska gå vidare i skrivandet. Vi vill vidare 

lyfta fram att Agneta har varit till stor hjälp på vägen vid dessa beslut då hon under 

handledningstillfällen ställt upp och bollat idéer. Vi vill därför rikta ett innerligt tack till dig 

Agneta. Din kunskap och ditt engagemang har drivit oss framåt i arbetet och utmanat oss att 

tänka bortom det självklara.  

Vi vill även tacka de kriminalvårdare som deltagit i de intervjuer som studien bygger på. Utan 

er hade det inte varit möjligt att genomföra vårt examensarbete. Eftersom studien behandlar 

ett ämne – hot och våld i arbetslivet - som inte är det lättaste att prata om, är vi tacksamma för 

att ni delat med er av era erfarenheter, tankar och känslor. Genom era berättelser har ni inte 

enbart gett oss värdefull kunskap till studien utan även lärdomar som vi tar med oss in i 

arbetslivet.  

 

 

 

Liisa Linnarsson och Cecilia Wilander 2015  
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1. Inledning 

”Hon borde aldrig ha varit ensam.” (Aftonbladet, 2011) 

Den 3 oktober 2011 misshandlades en kriminalvårdare till döds av en intagen på häktet i 

Huddinge. Citatet ovan utgör rubriken i en artikel publicerad några dagar efter den inträffade 

händelsen. Kriminalvårdaren befann sig ensam med en intagen då denne började utdela slag 

mot henne. Efter drygt en och en halv minut befann sig tillräckligt många kollegor på plats för 

att kunna avstyra den pågående misshandeln. Kollegorna kom dock till undsättning för sent 

och kvinnan avled till följd av sina skador. Händelsen skapade ett stort mediapåslag och 

polisen påbörjade en utredning om brister i säkerhetsrutinerna på häktet. Kriminalvårdaren 

och före detta kollegan till den avlidna kvinnan, Lena Engman, beskriver arbetet på häktet 

efter incidenten i följande citat: 

”Många kände sig inte längre säkra trots att vi gick två i korridoren, men vi är också 

många som känner att vi vill jobba kvar för hennes skull och den glädjen hon hade. Hon 

älskade verkligen sitt jobb.” (Svenska Dagbladet, 2014) 

Kriminalvården är en arbetsplats som vi sällan kommer i kontakt med förutom genom de 

händelser som media uppmärksammar. Vi har valt att inleda med att beskriva denna händelse 

då den illustrerar risker som finns med att arbeta i kriminalvården. Till grund för denna C-

uppsats ligger en förstudie som genomfördes i syfte att få en bredare förståelse för hur 

kriminalvårdare upplever hotfulla och våldsamma situationer som uppstår i arbetet med 

intagna. Förstudiens fokus riktades mot vilka känslor som upplevdes av kriminalvårdaren i 

dessa utsatta situationer. Genom förstudien blev det tydligt att respondenten vi intervjuade 

kontinuerligt kopplade ihop sin känslomässiga upplevelse av situationen med de kollegor som 

var närvarade. Denna indikation på att kollegorna hade betydelse för hur känslorna hanteras 

vid hot och våldssituationer blev ingången till denna studie.  

1.1 Bakgrund 

Kriminalvården är en statlig myndighet som ansvarar för häkten, fängelser och frivård. I 

kriminalvårdens uppdrag ingår även att transportera intagna mellan häkte och domstol. I 

Sverige finns det för tillfället 31 häkten, 34 frivårdskontor och 47 anstalter (Kriminalvården, 

2015b). I den dagliga verksamheten arbetar kriminalvården framförallt utifrån två syften. Dels 
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verkställa straff, dels arbeta för att klienter inte återfaller i brott (Nylander, Bruhn & Lindberg, 

2008, s. 8). Att arbeta som kriminalvårdare är ett krävande och påfrestande yrke (Brå, 2006, s. 

5). Statistik från Arbetsmiljöverket (2011a, s. 1) visar att kriminalvårdare är en av de 

yrkesgrupper som tillhör de mest utsatta. Att personalen i sitt dagliga arbete kommer i kontakt 

med våldsbenägna och psykiskt instabila individer ökar risken för att utsättas för hot, 

trakasserier och våld (Brå, 2006, s. 7). En stor del av de intagna på häkten och anstalter är 

missbrukare och har psykiska problem (Brå, 2006, s. 12). Många av de intagna har även 

dömts för brott som är relaterade till hot och våld (Brå, 2006, s. 37).  

En rapport från fackförbundet Seko (2012, s. 1) visar att hot och våld mot kriminalvårdens 

anställda har ökat de senaste åren. I rapporten framgår det även att många upplever att hotet 

och våldet har blivit allvarligare. Kriminalvården har under de senaste åren satsat stora 

summor på tekniska säkerhetslösningar, bland annat genom att investera i ny 

kameraövervakning och nytt larmsystem. Detta har resulterat i att antalet kriminalvårdare som 

har direktkontakt med de intagna minskat (Seko, 2012, s. 1-2). Att personaltätheten dessutom 

har minskat leder enligt Seko till att de intagna får mindre mänsklig kontakt, vilket i sin tur 

kan öka deras frustration och skapa en farlig miljö för vårdarna. Seko (2012, s. 2) 

uppmärksammar i rapporten att ensamarbete inom kriminalvården ofta leder till mer 

riskfyllda situationer.  

Kriminalvårdaryrket har av Nylander, Bruhn och Lindberg (2008, s. 58) beskrivits som 

stressfullt i och med att vårdarna befinner sig i emotionellt känsloladdade miljöer. Denna 

miljö leder till att vårdarna tvingas hantera ett flertal olika känslor. Vid utsatta situationer, 

som exempelvis hot och våld, förväntas att vårdarna hanterar sina känslor på ett professionellt 

sätt (Nylander, 2006, s. 88). På kriminalvårdens hemsida beskrivs att organisationen strävar 

mot att öka människors trygghet. Klientnära, professionellt, rättssäkert och pålitligt är 

värdeord som kriminalvårdare förväntas agera i linje med. Dessa värdeord beskrivs vara 

gällande för kriminalvårdarnas agerande och förhållningssätt i alla möten de genomför under 

arbetstid, oavsett situation. De som arbetar inom kriminalvården genomgår även utbildningar 

som syftar till att förbereda de anställda på att hantera utmaningar som kan tänkas uppstå i 

deras yrkesroll (Kriminalvården, 2015a).  
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1.2 Häktesverksamheten  

Som framgått i ovanstående avsnitt ansvarar kriminalvården för ett flertal olika verksamheter. 

I denna studie har vi valt att avgränsa oss till kriminalvårdare som arbetar inom 

häktesverksamheten. Närmare bestämt har vi gjort en kvalitativ intervjustudie vars 

genomförande kommer att redogöras för längre fram i studien. I detta avsnitt används däremot 

de intervjuade kriminalvårdarnas beskrivningar av häktesverksamheten för att ge läsaren en 

inblick i de olika arbetsuppgifter som deras yrkesroll innefattar. 

Häktesverksamheten i Stockholm och Uppsala är uppdelad i flera olika avdelningar: 

inskrivning, transport, arrest, häkte och säkerhet. Att arbeta inom häktesverksamheten innebär 

en stor variation i arbetsuppgifter. I en del fall arbetar kriminalvårdarna på olika avdelningar. 

I andra fall befinner sig kriminalvårdarna på samma avdelning men varierar arbetsuppgifter.  

De kriminalvårdare som arbetar på inskrivningen ansvarar för att ta emot intagna som är 

gripna, anhållna och häktade. I deras arbetsuppgifter ingår att genomföra visitationer och 

beslagta de häktades tillhörigheter. För de kriminalvårdare som arbetar på 

transportavdelningen ingår i arbetsuppgiften att förflytta de intagna från häktet till domstol 

inför rättegång.  

De kriminalvårdare som arbetar på arrest, häktes- och säkerhetsavdelningar har relativt 

liknande arbetsuppgifter. Kriminalvårdarnas yttersta ansvar på arrest samt häktes- och 

säkerhetsavdelningar är att assistera och ta hand om de intagna, för att underlätta deras vardag 

på häktet. I de vardagliga arbetsuppgifterna ingår att dela ut frukost, lunch och middag. 

Kriminalvårdarna ser även till att de intagna får möjlighet till toalettbesök och att de får 

duscha, då dessa faciliteter inte finns i de intagnas celler. De intagna har även rätt till en 

timmes promenad per dag. Vårdarnas uppgift är att schemalägga detta, samt följa den intagne 

till promenadplatsen. Ytterligare uppgifter som ingår i arbetet är att samordna samtal med 

advokater, boka rum för polisförhör, stödja de intagna samt agera sällskap till dem. 

Kriminalvårdarna ansvarar även för förflyttning av intagna vid besök samt visitering av den 

besökande inför mötet. Det bör avslutningsvis påpekas att de arbetsuppgifter som beskrivits 

kan variera beroende på vilket häkte och avdelning kriminalvårdarna arbetar på. 
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1.3 Problemformulering 

Att hot och våld mot anställda i kriminalvården har ökat de senaste åren (Seko, 2012) visar att 

ämnet är aktuellt och stärker vårt val av att fördjupa oss i hur kriminalvårdare upplever och 

hanterar dessa situationer. Tidigare studier har påvisat att kriminalvårdare arbetar i en miljö 

där de tvingas hantera sina känslor (Nylander, 2006), vilket gör det relevant öka förståelsen 

för kriminalvårdarnas känslohantering vid hot och våldssituationer. Mot bakgrund av den 

information som finns om att personaltätheten har minskat (Seko, 2012), anser vi att det finns 

relevans i att skapa en ökad förståelse för vilken betydelse kollegors närvaro för 

kriminalvårdares känslohantering. En stor del av den tidigare forskning som genomförts har 

fokuserat på intagnas känslor gällande att vara inlåst på anstalt, men det har varit mycket 

mindre intresse för kriminalvårdares känslor i arbetet (Crawley, 2004, s. 411). Ovanstående 

stärker vårt val av ämne.  

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om hur kriminalvårdare hanterar 

sina känslor i situationer där de utsätts för hot och våld i arbetet. I samband med detta syftar 

studien till att få en djupare förståelse för betydelsen av kollegors närvaro i dessa situationer. 

Syftet har konkretiserats i två frågeställningar: 

1. Vilka känslor beskriver kriminalvårdare uppstår när de utsätts för hot och våld i 

arbetet? 

 

2. Hur beskriver kriminalvårdare betydelsen av kollegors närvaro för de känslor som 

uppstår och för hur dessa hanteras? 

1.5 Begreppsdefinitioner 

1.5.1  Hot och våld 

I denna studie kommer begreppen hot och våld att användas kontinuerligt. Mot bakgrund av 

att det kan finnas en rad olika definitioner av dessa begrepp, följer nedan en presentation av 

vad som avses med hot respektive våld i denna studie. Vi har valt att avgränsa båda 

begreppen så att de överensstämmer med hot och våld i arbetssammanhang och har därmed 

tagit utgångspunkt i hur de beskrivs av Arbetsmiljöverket (2011b).  
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Hot beskrivs av Arbetsmiljöverket (2011b, s. 8) som uttalanden vilka riktas till en eller flera 

individer i syfte att inge rädsla. För att utveckla denna beskrivning kan nämnas att begreppet 

hot inom ramen för denna studie syftar till olika former av personangrepp, aggressiva gester 

(fysiskt hot) och nedsättande kommentarer. 

Våld beskrivs av Arbetsmiljöverket (2011b, s. 9) som fysiska angrepp i försök att skada en 

eller flera individer. När begreppet våld används i denna studie syftar det på alltifrån mindre 

allvarligt till mer allvarligt våld, där kriminalvårdarna i de senare fallen tvingats uppsöka 

vård. Vi vill därmed belysa att denna studie innefattar en bred definition av begreppet våld i 

och med att våldshandlingarna som beskrivs är av olika karaktär.  

Att definiera hot och våld enligt ovanstående anser vi relevant då en begreppslig definition 

kan tänkas bidra till förtydligande av studiens riktning samt en förståelse för de hot och 

våldssituationer som de intervjuade kriminalvårdarna har upplevt. Vi vill uppmärksamma att 

fokus i denna studie enbart riktas mot kriminalvårdarnas beskrivning av hot och våld och inte 

huruvida dessa handlingar i juridiskmening skulle behandlas. För att variera oss i språket 

kommer vi ibland att beskriva hotfulla och våldsamma situationer som utsatta och riskfyllda 

situationer.  

1.5.2  Känslor – ett svårdefinierat begrepp  

Även om det finns gemensamma nämnare som karaktäriserar innebörden av känslor är det 

svårt att hitta en entydig definition som är representativ för hur alla människor tolkar 

begreppet (Oatley, Keltner & Jenkins, 2006, s. 58). Vi har valt att utgå ifrån Oatley, Keltner 

och Jenkins (2006) beskrivning av känslor när vi redogör för hur vi använder oss av begreppet 

relaterat till studiens undersökta kontext. Enligt Oatley, Keltner och Jenkins (2006, s. 115, s. 

83) är känslor både medfödda (biologiskt) och något som vi lär oss (socialt skapat). Känslor 

uppstår hos en individ som en psykisk eller fysiskt reaktion på något som har hänt och kan 

således beskrivas som ett orsakssamband där händelsen utlöser känslan. En psykisk reaktion 

kan exempelvis vara tankar som uppstår hos individen, medan en fysisk reaktion kan härledas 

till exempelvis svettningar, gråt eller ett visst ansiktsuttryck. Känslor kan beskrivas som 

kommunicerande i den meningen att personer kan läsa av de känslor som en viss individ 

förmedlar. I många fall är ansiktsuttryck kopplade till en viss känsla, exempelvis en person 

som skrattar tolkas oftast som ett tecken på glädje (Oatley, Keltner & Jenkins, 2006, s. 84-86).  
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I denna studie utgår vi ifrån att känslor inom ramen för kriminalvårdarnas arbete kan förstås 

och beskrivas på olika sätt. Vi har därmed valt att anta en relativt öppen syn på vad begreppet 

känsla innefattar. Begreppen känslor, emotioner och sinnestämning kommer därför att 

användas synonymt i denna studie. 

1.6 Studiens disposition 

Denna studie är uppdelad i sex kapitel. I detta, inledande kapitel, har vi redogjort för 

bakgrund, problemformulering, syfte och frågeställningar samt begreppsdefinitioner. I kapitel 

två redogör vi för en forskningsöversikt inom det område som vi avser studera. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning av forskningen samt en kortare diskussion om hur vår studie 

förhåller sig till denna. I kapitel tre läggs fokus på det teoretiska ramverk med centrala 

begrepp som utgjort grunden för studien. De teorier som aktualiseras i denna studie är Arlie 

Russel Hochschilds teori om emotioner och Randall Collins teori om interaktionsritualer. I 

kapitel fyra presenteras kvalitativa intervjuer som metodologiskt angreppssätt samt 

forskningsetiska överväganden. I detta kapitel redogör vi även för hur vi praktiskt gått tillväga 

vid urval, utformning av intervjuguide, genomförande av intervjuer, bearbetning av material 

och analysmetod. Kapitlet behandlar avslutningsvis de metodologiska överväganden som vi 

gjort samt en diskussion om studiens begränsningar. Kapitel fem är ett resultat- och 

analyskapitel som presenteras genom att varva text och citat från genomförda intervjuer. 

Studien avslutas med kapitel sex som inleds med en summering av resultat och analys. 

Summeringen följs av en diskussionsdel där vi under olika avsnitt reflekterar över studien i 

anknytning till tidigare forskning, teori och metoder. Kapitlet avrundas med hur studien kan 

tillämpas i praktiken och förslag på framtida forskning inom det aktuella området. 
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2. Tidigare forskning 

I föreliggande kapitel redovisas forskning som tidigare bedrivits inom ramen för det aktuella 

forskningsområdet. Kriminalvårdsverksamhet i en svensk kontext är ett relativt outforskat 

område och kommer därför att kompletteras med en beskrivning av internationell forskning. 

För att ge en ökad förståelse för forskningsfältet ingår i presentationen även studier från två 

närliggande forskningsområden, nämligen polisyrket och fängelseanstalter. Dessa två 

forskningsområdens relevans motiveras av att det finns likheter med denna studies kontext. 

Dels riskerar poliser såväl som kriminalvårdare att utsättas för hot och våld i arbetet, dels 

arbetar dessa under liknande arbetsförhållanden. Kapitlet är fortsatt indelat i tre teman: Hot 

och våld i kriminalvården, Emotioner i arbetet samt Arbetsgruppens betydelse. Kapitlet 

avslutas med att det presenterade forskningsläget relateras till vår studie.  

2.1 Hot och våld i kriminalvården 

I detta tema riktas fokus mot forskning som genom skilda angreppssätt undersökt hot och våld 

i kriminalvården. Gemensamt för en större del av forskningen är att den indikerar att 

kriminalvårdaryrket är ett högriskyrke gällande utsatthet för hot och våld i arbetet (se Estrada, 

Nilsson& Wikman, 2010; Konda, Reichard och Tiesman, 2012). Forskningen visar vidare på 

att det oftast är i interaktionen med de intagna som våldet uppstår (se Brå, 2006; Konda, 

Reichard och Tiesman, Brooks, 2004).  

Tidigare forskning har bland annat riktat uppmärksamhet mot våldet på kriminalvårdanstalter 

mellan intagna och personal. En forskare som studerat detta på amerikanska anstalter är 

kriminologen Richard Wortley. I sin studie Situational Prison Control: Crime Prevention in 

Correctional Institutions (2002) försöker han identifiera vilka faktorer som leder till att 

intagna använder sig av våld mot personalen (Wortley, 2002, s. 3). Genom att gå igenom 

tidigare undersökningar inom ämnet finner Wortley att ung och oerfaren personal, hård 

formell styrning av anstalter samt fångpopulationer av unga intagna leder till ökade nivåer av 

hot och våldsattacker mot personalen (Wortley, 2002, s. 211-214).  

Ytterligare en studie som riktar fokus mot kriminalvården och kriminalvårdarnas utsatthet för 

hot och våld är Occupational injuries among U.S. Correctional officers (Konda, Reichard & 

Tiesman, 2012). I undersökningen lägger forskarna Konda, Reichard och Tiesman vikt vid att 

studera förekomsten av arbetsskador på amerikanska fängelseanstalter. Mer konkret syftar 

studien till att försöka uppmärksamma riskfyllda situationer i kriminalvårdarnas arbete. Det 

kvantitativa datamaterial som samlats in har sträckt sig över en längre period (1999-2008) och 
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visar att våldssituationer i arbetet är det vanligaste sättet som kriminalvårdarna skadar sig på 

(Konda, Reichard & Tiesman, 2012, s. 181). Studien visar att risken för att bli utsatt för våld 

framförallt blir påtaglig när de intagna ska transporteras. Forskarna påvisar i studiens resultat 

att detta varierar beroende på ett flertal faktorer som anläggning, fängelsepopulation och 

vilken säkerhetsklass anstalten har (Konda, Reichard & Tiesman, 2012, s. 185-186).  

En del forskning som genomförts har lagt tonvikt vid att undersöka kriminalvårdarnas 

upplevelse av rädsla för våld i arbetet. I den brittiska studien Fear of violence as an indicator 

of risk in probation work (2004) undersöker kriminologerna Maria O`beirne, David Denney 

och Jonathan Gabe relationen mellan intagna och kriminalvårdare. Resultatet, baserat på de 

tjugofem djupintervjuer som genomförts, visar att kriminalvårdarna upplever en rädsla för att 

hamna i våldsituationer med intagna i sitt arbete (O`beirne, Denney & Gabe, 2004, s. 120). 

Forskarna belyser i samband med resultatet att det är av vikt att uppmärksamma att 

kriminalvårdarnas rädsla kan ta sig olika uttryck och definieras olika. Utifrån resultatet har det 

vidare gått att urskilja några strategier som kriminalvårdarna använder för att hantera sin 

rädsla för våld: öka säkerheten, söka hjälp från kollegor och acceptera att rädsla är en del av 

arbetet (O`beirne, Denney & Gabe, 2004, s. 119, 121).  

Forskarna Jill A. Gordon, Laura J. Moriaty och Patricia H. Grant har i linje med tidigare 

presenterad forskning lagt tonvikt vid att undersöka kriminalvårdares rädsla i arbetet. I 

artikeln Juvenile correctional officers’ perceived fear and risk of victimization (2003, s. 61) 

har de studerat två kriminalvårdsverksamheter i Virginia. Studien baseras på 

enkätundersökningar där kriminalvårdare svarar på frågor om bland annat upplevd rädsla för 

hot och våld från intagna (Gordon, Moriaty & Grant, 2003, s. 75). Studiens resultat visar att 

kriminalvårdarnas rädsla för hot och våld inte varierar mellan olika avdelningar. Däremot 

fanns en variation i rädsla beroende på kön, etnicitet och utbildning. Kvinnor visade sig vara 

mer rädda för hot och våld än män, medan kategorierna etnicitet och utbildning visade en 

variation i upplevd risk för viktimisering (Gordon, Moriaty & Grant, 2003, s. 61-62).  

Utöver ovanstående internationell forskning finns det svenska studier som fokuserar på hot 

och våld i kriminalvården. I studien Hot och våld mot kriminalvårdens personal (2006) 

genomförd av Brottsförebyggande rådet (Brå) riktas fokus mot förekomsten av hot och våld 

mot kriminalvårdare. Studien baseras på enkätundersökningar och intervjuer med anställda 

inom kriminalvården samt en genomgång av incidentrapporter från kriminalvårdare som 

utsatts för hot och våld. Enkätundersökningen visade att det framförallt är muntligt framförda 
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hot som är vanligt förekommande. Undersökningen gav även ett resultat som visade att det 

våld som kriminalvårdare utsätts för sällan är våld som leder till allvarliga skador. I de 

intervjuer som genomfördes bekräftades det resultatet som framkommit i 

enkätundersökningarna, nämligen att kriminalvårdarna i högre utsträckning utsätts för hot än 

våld (Brå, 2006, s. 10). I studien belyses att det finns stora skillnader i resultatet beroende på 

vilken avdelning och antal intagna (Brå, 2006, s. 7-8).  

2.2 Emotioner i arbetet 

I detta tema uppmärksammas forskning som undersöker vilka känslor som är framträdande 

hos kriminalvårdare och poliser i deras dagliga arbete. Kriminologen Elaine M. Crawley har 

publicerat en rad studier om kriminalvården i England. I studien Emotion and performance - 

Prison officers and the presentation of self in prisons (2004) undersöker Crawley genom 

kvalitativa intervjuer hur kriminalvårdare hanterar de känslor de kommer i kontakt med i sitt 

dagliga arbete. Crawley antar ett konstruktivistiskt perspektiv och inleder sin studie med att 

argumentera för att kriminalvårdarnas förmåga att hantera känslor i arbetet är avgörande för 

att fängelset ska fungera som institution (Crawley, 2004, s. 411-412). Studien visar att 

kriminalvårdare vet vilka känslor som är passande och opassande i olika situationer (Crawley, 

2004, s. 424). I interaktionen med de intagna förväntas kriminalvårdarna visa upp känslor som 

lugn. Däremot menar Crawley att känslor som går i linje med förståelse och medkänsla ofta 

inte är lämpliga att visa (Crawley, 2004, s. 417, 422). Känslan av oro beskrivs som vanlig 

bland nya kriminalvårdare. Då de förväntas uppträda professionellt och kompetent i kontakten 

med de intagna beskrivs även denna känsla som opassande. Crawleys studie visar att de 

nyanställda lär sig snabbt, i interaktion med mer erfarna kollegor, att undantränga 

oroskänslorna. Genom att anpassa sig efter det passande styrs kriminalvårdarnas känslor till 

att gå i linje med vad som förväntas av dem i deras yrkesroll (Crawley, 2004, s. 417-418). 

Beteendevetaren Sarah J. Tracy har genomfört studier på amerikanska fängelser i syfte att 

uppmärksamma kriminalvårdarnas dagliga arbete (Tracy, 2004, s. 510). Genom deltagande 

observationer samt intervjuer undersöker Tracy vilka känslor som uppstår hos 

kriminalvårdare samt vilka strategier de använder för att hantera dessa (Tracy, 2004, s. 509). I 

Tracys studie görs gällande att det finns en medvetenhet hos kriminalvårdarna vad gäller vilka 

emotioner som är lämpliga i yrkesrollen. Dessa konstrueras både från kollegor och via 

institutionen genom de arbetsuppgifter yrkesrollen innefattar. Studiens resultat visar vidare att 

kriminalvårdarna förväntas att inte ta saker personligt (Tracy, 2004, s. 529).  
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Kriminologen Mark R. Pogrebin har tillsammans med sociologen Eric D. Poole studerat hur 

poliser bemästrar sina känslor i sitt vardagliga arbete. Studien syftar till att, genom intervjuer, 

skapa förståelse för vilka strategier poliserna använder då de upplever tragiska händelser i 

arbetet så som självmordsfall och bilolyckor (Pogrebin & Poole, 1991, s. 395-396). Resultatet 

påvisar att poliserna upplever att de inte kan visa vad de känner, varken i dessa situationer 

eller efteråt i diskussioner med sina kollegor (Pogrebin & Poole, 1991, s. 398). Vidare visar 

resultatet att poliserna ständigt förväntas vara professionella, vilket innebär att uppvisa 

känslor av lugn och kontroll oberoende av omständigheter (Pogrebin & Poole, 1991, s. 395). 

Pogrebin och Poole drar slutsatsen att den emotionella distansen som beskrivs av poliserna 

tycks ha negativa konsekvenser. Konsekvenserna blir att de härdas och försämrar sin förmåga 

att i interaktionen med medborgare skapa sig förståelse för deras livssituation (Pogrebin & 

Poole, 1991, s. 402). 

En forskare som studerat kriminalvårdare i en svensk kontext är socionomen Per-Åke 

Nylander. Nylanders studie Kriminalvårdarens vardagsarbete – handlingar, emotioner och 

föreställningar (2006) syftar till att öka förståelsen för det vardagliga arbetet kriminalvårdare 

utför. Genom intervjuer med kriminalvårdare från fem olika anstalter har Nylander kunnat 

urskilja när och hur känslor aktualiseras i det dagliga arbetet. Nylander belyser att känslor av 

ilska och sorg ofta uppstår hos de intagna (Nylander, 2006, s. 47, 64). Hos kriminalvårdarna 

är känslor av stress, frustration men även glädje frekvent förekommande (Nylander, 2006, s. 

48). I resultatet framkommer att det är komplext och utmanande för kriminalvårdarna att 

kunna hantera sina egna och andras känslor i arbetet. Framförallt nämns de situationer där 

arbetsrollen kräver att de upprätthåller sin professionalitet genom undanträngning av känslor 

som särskilt ansträngande (Nylander, 2006, s. 64). Professionalitet visade sig exempelvis 

viktigt i kontakt med de intagna. Utifrån de intervjuer som genomfördes i studien kunde 

Nylander urskilja att känslor, exempelvis nedstämdhet, enbart förekom i samtal med de 

närmaste kollegorna (Nylander, 2006, s. 49). 

2.3 Arbetsgruppens betydelse 

I detta tema redogör vi för tidigare forskning som på olika vis belyser arbetsgruppens 

betydelse för hantering av känslor. Kriminologen Alison Liebling (2000, s. 342) har genom 

deltagande observationer och intervjuer studerat rollfördelningen mellan kriminalvårdare och 

de intagna. Uppdelningen mellan dessa två grupper framställs i studien som tydliga. 

Skillnaderna görs tydliga genom beskrivandet av vad de olika parterna uppfattade som bra 
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och dåliga relationer dem emellan. Kriminalvårdarna ansåg att en god relation innebar 

acceptans från de intagna samtidigt som de intagna förväntade sig att kriminalvårdarna var 

ärliga (Liebling, 2000, s. 343). Detta går i linje med Sarah J. Tracys forskning som visar att 

kriminalvårdarna tvingas hantera sina känslor då yrkesrollen innebär ett samspel mellan 

vårdande och disciplinerande uppgifter. Dessa paradoxala arbetsuppgifter som skapas mellan 

att vårda och disciplinera hanterar kriminalvårdarna bland annat genom att skapa en så kallad 

”vi- och dom-mentalitet”. Detta innebär att kriminalvårdarna intar ett distanserat 

förhållningssätt i relationerna till de intagna medan grupptillhörigheten mellan 

kriminalvårdarna stärks (Tracy, 2004, s. 529).  

Sociologen Susan Ehrlich Martins har studerat hur poliser hanterar känslor i det dagliga 

arbetet ur ett genusperspektiv (Martin, 1999, s. 111). Studien visar att poliser inte endast 

anstränger sig för att uppvisa samt dölja olika känslor mot intagna. De gör även detta då 

enbart kollegor är närvarande (Martin, 1999, s. 116). Det finns skillnader i vilka känslor 

kvinnliga respektive manliga poliser visar samt döljer. Inom arbetsgruppen finns dock 

kollektiva strategier som är gemensamma oberoende av kön. En gemensam strategi som 

poliserna tycks använda för att hantera tunga känslor är humor och skratt. De kollektiva 

strategierna för att hantera känslor beskrivs dels neutralisera svårhanterade känslor, dels 

stärka känslan av gemenskap mellan kollegorna (Martin, 1999, s.123). 

Pogrebin och Poole (1991) belyser i sin forskning att kriminalvårdare använder sig av 

strategier för att dölja känslor som oro eller sympati i syfte att upprätthålla en professionalitet 

och för att skapa en trygghet inom arbetsgruppen. Att distansera sig emotionellt från sina 

känslor och inte bli för personlig framställs som individuella strategier som upprätthålls 

genom påtryckningar från bland annat kollegor (Pogrebin & Poole, 1991, s. 398-399). 

Svenska forskare som studerat kriminalvården med fokus på arbetsgruppen betydelse är Per-

Åke Nylander, Anders Bruhn och Odd Lindberg. De har enskilt såväl som i grupp genomfört 

studier på flera kriminalvårdsanstalter. Flera av dessa studier lyfter fram kriminalvårdarnas 

känsla av grupptillhörighet i arbetet. Fokus har dels riktats mot kriminalvårdarnas arbetsgrupp 

gentemot de intagna, dels kriminalvårdarnas arbetsgrupp gentemot andra avdelningar inom 

verksamheten (Lindberg, 2005, s. 114; Nylander, Bruhn & Lindberg, 2008, s. 57). Nylander 

presenterar i en av sina studier att uppdelningen mellan kriminalvårdarna och de intagna, ur 

kriminalvårdarnas synvinkel, skapas utifrån en säkerhetsaspekt. Kriminalvårdarna beskriver 
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de intagna som opålitliga och att sammanhållning kollegorna emellan är nödvändig för att de 

ska kunna hantera risker som uppstår i arbetet (Nylander, 2006, s. 35).  

Studien Säkerhet eller rehabilitering? Om subkulturell differentiering bland kriminal-vårdare 

(2008) genomförd av Lindberg, Bruhn och Nylander, går i linje med tidigare presenterad 

forskning. Även denna studie belyser kriminalvårdarnas upplevelse av sammanhållning som 

betydelsefull i utsatta situationer. Resultatet visar att sammanhållningen dels är viktig för att 

kunna upprätthålla en hög säkerhetsnivå, dels för att upprätthålla en hög trivsel inom 

arbetsgruppen. Sammanhållningen karaktäriseras av lojalitet och socialt stöd samt beskrivs 

vara avgörande för att kriminalvårdarna ska känna sig trygga i sitt arbete. Sammanhållningen 

lyfts även fram som viktig vid kriminalvårdarnas val att stanna kvar i yrket. Genom att träna 

tillsammans och utföra dagliga sysslor skapas och förstärks känslan av gemenskap inom 

arbetsgruppen (Nylander, Bruhn och Lindberg, 2008, 56-60).  

Nylander, Bruhn och Lindberg har genomfört ytterligare en gemensam studie Emotional 

labour and emotional strain among Swedish prison officers (2011) där de samlat in material 

genom intervjuer, observationer och enkäter. Forskarna beskriver att det, utöver formella 

regler som omfattar hela fängelset, går att urskilja informella regler och attityder som i stor 

utsträckning präglar hur kriminalvårdarna tänker, agerar och känner inom de olika 

avdelningarna (Nylander, Bruhn & Lindberg, 2011, s. 481). På säkerhetsavdelningar återfanns 

de starkaste upplevelserna av osäkerhet och rädsla hos de anställda. Kollegorna på dessa 

avdelningar hade även ett tätare samarbete inom arbetsgruppen jämfört med övriga 

avdelningar (Nylander, Bruhn & Lindberg, 2011, s. 473-474). Förutom samarbete visar även 

studien att möjligheten att diskutera händelser med kollegor i de intagnas frånvaro var viktig 

för kriminalvårdarnas hantering av känslor (Nylander, Bruhn & Lindberg, 2011, s. 480-481). 

2.4 Diskussion av tidigare forskning 

Ovan har forskning som ryms inom det aktuella forskningsområdet presenterats under tre 

teman. Det första temat belyser förekomsten av hot och våld i kriminalvården. Forskningen 

gör det tydligt att hot och våld kan medföra allvarliga konsekvenser för de som utsätts och 

kan kopplas till den aktuella studien då det är dessa specifika situationer som undersöks. Den 

forskning som presenteras i det andra temat, Emotioner i arbetet, skapar förståelse för 

variationen av känslor kriminalvårdare dagligen kommer i kontakt med på arbetet. 

Forskningen ger en bild av den komplexitet yrkesrollen innebär samt de krav den ställer på 

förmåga att dölja respektive visa adekvata känslor. Dessa utmaningar i rollen som 
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kriminalvårdare gör vårt val av yrkesroll relevant. I det tredje och avslutande temat, 

Arbetsgruppens betydelse, presenteras forskning som indikerar att informella regler och 

känslan av gemenskap är avgörande för kriminalvårdarnas upplevelse av sitt arbete. Varför 

samt på vilket sätt arbetsgruppen har betydelse i utsatta situationer för vilka känslor som 

uppstår är dock relativt outforskat. Detta gör det relevant att studera ämnet närmare.  
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3. Teoretiskt ramverk 

I föreliggande kapitel kommer vi att presenteras de två teorier som ligger till grund för vårt 

syfte och det vi vill studera. Vi kommer inledningsvis att redogöra för sociologen Arlie 

Russel Hochschilds (2012) teori om emotioner, där följande begrepp behandlas: emotionellt 

arbete, känsloregler, surface acting och deep acting. Därefter presenterar vi sociologen 

Randall Collins (2004) teori om interaktionsritualer, där tonvikt läggs vid begreppet 

emotionell energi. Avslutningsvis för vi en kort diskussion om teoriernas relevans i 

förhållande till vår studie.  

3.1  Hochschilds teori om emotioner 

Den amerikanska sociologen Arlie Russel Hochschild har i sin bok The managed heart (2012) 

fokuserat på att förklara hur anställda inom olika yrkeskategorier hanterar sina egna och 

andras känslor. Nedan följer en beskrivning av hennes mest centrala begrepp. 

3.1.1 Emotionellt arbete 

Ett av Hochschilds centrala begrepp är emotionellt arbete. Detta begrepp syftar på att 

anställda, inom vissa yrken, förväntas framhäva eller dölja vissa känslor. Mer konkret innebär 

detta att anställda måste hantera andras känslor samtidigt som de måste kontrollera sina egna 

för att uppfylla yrkesrollens arbetskrav (Hochschild, 2012, s. 6-7). Hochschild beskriver att 

det finns vissa förutsättningar som är betydelsefulla för att arbetet ska anses vara ett 

emotionellt arbete. För det första krävs att anställda har kontakt, ansikte mot ansikte, med 

människor i sitt dagliga arbete. För det andra är det viktigt att arbetstagaren, utifrån sin 

yrkesroll, framkallar rätt känsla och sinnestillstånd hos andra. Den tredje och sista aspekten är 

arbetsgivarens makt att genom metoder som träning och tillsyn, kontrollera de känslor som 

produceras hos de anställda i deras dagliga arbete (Hochschild, 2012, s. 7-8, 147-149).  

Enligt Hochschild är det viktigt att göra en distinktion mellan känslor i arbetet och emotionellt 

arbete. Känslor i arbetet är något som förekommer inom alla yrken. Det kan handla om att 

anställda upplever sitt jobb som psykiskt och/eller fysiskt påfrestande. Emotionellt arbete 

handlar däremot om de krav som ställs på den anställde att uttrycka vissa känslor utåt mot 

omgivningen (Hochschild, 2012, s. 148). Det kan på lång sikt bli påfrestande för en individ att 

känna att det finns ett gap mellan äkta känslor, det vill säga de känslor som faktiskt upplevs, 

och påtvingade känslor från arbetsgivaren. Påfrestningen kan resultera i att avståndet blir 

mindre mellan det som individen upplever som äkta känslor och känslor som är påtvingade 
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och får därmed svårt att skilja dessa åt. Om anställda upplever att de inte kan visa hur de 

känner blir konsekvensen att de i sitt arbete avskärmar sig från sina känslor helt (Hochschild, 

2012, s. 56-58).  

3.1.2 Känsloregler 

Hochschild beskriver regler och sociala normer i samhället som speglar vilka känslor som är 

lämpliga respektive olämpliga i en given situation. Dessa regler och normer benämner 

Hochschild som känsloregler. Hon beskriver hur människor blir medvetna om känsloreglers 

närvaro då det uppstår en skillnad mellan deras äkta känslor och känslor som är påtvingade 

(Hochschild, 2012, s. 56-57, 61). Känsloregler har en stor variation mellan olika individer, 

grupper och arbetsplatser. Detta styrs bland annat av vad Hochschild kallar för 

organisationens institutionella inramning. Hon beskriver hur de värderingar som är 

utmärkande för en organisation, i kombination med den roll individen har inom 

organisationen, styr vilka känslor som anses lämpliga för individen att känna (Hochschild, 

2012, s. 74, 56-57). I och med att det finns känsloregler i olika situationer skapar sig individer 

känslopåminnelser. Genom att påminna sig själv eller påminnas av andra blir individen 

medveten vad som är lämpligt att känna i den specifika kontexten (Hochschild, 2012, s. 57-58 

60-61).  

3.1.3 Strategier för att hantera känslor 

Hochschild har inspirerats av Erving Goffman då hon utvecklar begreppen surface acting och 

deep acting. Hochschild belyser hur Goffman beskriver surface acting med utgångspunkt i 

individers framställning av sig själva, där de utför ett skådespel gentemot sin omgivning. Hon 

bygger vidare på denna teori genom att addera begreppet deep acting, då hon menar att det 

inte enbart handlar om hur en individ tar kontroll över känslomässiga uttryck, utan också 

kontrollerar känslan i sig (Hochschild, 2012, s. 226-227). Surface acting och deep acting 

beskrivs av Hochschild som strategier individer använder sig av för att hantera känslor i 

arbetet (Hochschild, 2012, s. 33). 

Surface acting beskrivs av Hochschild som ett sätt för individen att dölja sina känslor genom 

att visa upp en fasad som inte går i linje med det man faktiskt känner. Genom att använda sig 

av denna strategi kan en individ ta kontroll över vilka känslor som sänds ut till omgivningen. 

Surface acting är således inte en genuin del av en individ utan handlar huvudsakligen om att 

individen går in i och spelar en roll. Detta gör det således svårt för omgivningen att göra en 

korrekt tolkning av individens rådande emotionella tillstånd (Hochschild, 2012, s. 33, 35-39). 
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Strategin deep acting opererar på ett djupare plan i individens undermedvetna. Strategin går 

således ett steg längre än vid surface acting eftersom individen inte bara lurar sin omgivning, 

utan även lurar sig själv. Den känsla som individen förmedlar till sin omgivning upplevs av 

individen själv som en äkta och genuin känsla. Genom att tydligt frammana vissa känslor eller 

faktiskt uppleva de efterfrågade känslorna i en specifik situation utövas strategin för att nå 

önskvärda emotioner (Hochschild, 2012, s. 35-37). 

3.2 Collins teori om interaktionsritualer 

Teorin om interaktionsritualer är en socialpsykologisk teori som har utvecklats av den 

amerikanska sociologen Randall Collins. Vid utformningen av teorin har han till stor del 

influerats av Émile Durkheim och Erving Goffman. Collins har vidareutvecklat Durkheims 

teori om religiösa symboler och sociala ritualer. Han har även inspirerats av Erving Goffmans 

teori om interaktionsritualer, för att på så vis utforma sin egen teori. I boken Interaction ritual 

chains (2004) förklarar Collins vad som sker vid interaktionen mellan individer. Teorin utgår 

ifrån ett mikrosociologiskt perspektiv där vikt läggs vid att förklara sociala ritualer och 

gruppskapande processer. Collins hävdar att det är först när man förstår vad som sker i 

interaktionen mellan människor, som man kan förstå individen (Collins, 2004, s. 3-4). För att 

presentera Collins teori på ett läsvänligt sätt har vi valt att dela upp teoribeskrivningen i tre 

avsnitt. I det första avsnittet läggs vikt vid att beskriva de förutsättningar som krävs för att en 

interaktion ska klassas som en ritual. I det andra avsnittet beskrivs effekterna av en 

interaktionsritual. I det tredje avsnittet riktas fokus mot begreppet emotionell energi som 

skapas genom interaktionsritualer.  

3.2.1 Förutsättningar för interaktionsritualer 

Collins har utvecklat en teoretisk modell som består av fyra grundläggande kriterier. Dessa 

kriterier bör, enligt Collins, ses som förutsättningar för att interaktionen ska klassas som 

meningsfull. Det första kriteriet är att två eller flera personer fysiskt måste befinna sig på 

samma plats (Collins, 2004, s. 47). Detta är av betydelse för att de som deltar i interaktionen 

ska ha möjlighet att läsa av varandra (Collins, 2004, s. 54). Det andra kriteriet är att det måste 

finnas gränser mot utomstående för att förtydliga vilka som ingår i gruppen och vilka om inte 

gör det. För det tredje kräver en interaktionsritual att individer under interaktionen riktar 

uppmärksamhet mot ett gemensamt objekt eller en gemensam aktivitet. Collins belyser att ju 

starkare fokus gruppmedlemmarna riktar mot den gemensamma aktiviteten, desto mer 

medvetna blir de om vad andra gör och känner. Detta definierar Collins som kollektivt 
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medvetande (Collins, 2004, s. 48, 79). I och med den fysiska närvaron kan 

interaktionsdeltagarna uppleva avgörande detaljer i den direkta händelsen. Detta resulterar i 

att gemenskapen vid aktiviteten blir mer intensiv och utlöser en viss känsla i gruppen. Enligt 

Collins går detta naturligt ihop med det fjärde och sista kriteriet som innebär att individerna i 

gruppen måste dela en gemensam emotionell upplevelse (Collins, 2004, s. 48-49, 107). 

Collins belyser att interaktionsritualer förekommer i såväl större som mindre grupper och kan 

äga rum på många olika platser och i olika situationer. En ritual behöver inte vara planerad 

utan kan likaväl ske spontant och naturligt. Det kan vara alltifrån ett möte på en arbetsplats till 

att hälsa på en bekant på gatan (Collins, 2004, s. 50, 57). I nästkommande avsnitt läggs vikt 

vid att beskriva effekter av interaktionsritualer.  

3.2.2 Effekter av interaktionsritualer 

Enligt Collins har interaktionsritualer fyra möjliga effekter. Den första effekten är en stark 

känsla av gemenskap och gruppsolidaritet. Den andra effekten är att individer genom 

interaktionsritualen skapar vad Collin kallar för emotionell energi. Den tredje effekten berör 

de symboler som genom interaktionsritualen skapas av gruppen. Collins beskriver hur 

symboler kan vara alltifrån ord till gester. Symbolerna ska kunna associeras med den 

specifika grupp som använder dem. Den sista effekten av interaktionsritualen är känslan av 

moral. Detta innebär att gruppmedlemmarna upplever en stark känsla av vad som är rätt och 

fel i relation till den grupp man tillhör. Det blir därför viktigt för gruppen att försvara sina 

symboler gentemot de individer som står utanför och inte respekterar dessa (Collins, 2004, s. 

49-50). I nästkommande avsnitt kommer fokus riktas mot att beskriva emotionell energi mer 

ingående då begreppet i denna studie utgör ett viktigt teoretiskt verktyg.  

3.2.3 Emotionell energi 

Collins gör en distinktion mellan två typer av känslor, kortvariga och långvariga. Det är de 

långvariga känslorna Collins benämner som emotionell energi och som han anser är den mest 

betydelsefulla effekten av interaktionsritualer (Collins, 2004, s. 105-106).  

Emotionell energi utgör grunden till den gemenskap och grupptillhörighet som skapas vid 

interaktionsritualer (Collins, 2004, s. 102). Collins beskriver hur den emotionella energin kan 

ha olika intensitet där han gör en distinktion mellan hög och låg intensitet. Hög emotionell 

energi kopplar Collins samman med känslor som stärker gemenskapen i gruppen medan låg 

emotionell energi kopplas till känslor om hotar gemenskapen. När en interaktion leder till hög 



- 18 - 

emotionell energi genereras exempelvis känslor av glädje, solidaritet, initiativtagande och 

entusiasm. Om en interaktionsritual leder till låg emotionell energi upplever individerna 

istället otillfredsställelse och uppgivenhet (Collins, 2004, s. 107-108). Detta kan leda till att 

individer i framtiden undviker dessa interaktioner och att gruppens gemenskap försvagas 

(Collins, 2004, s. 51, 108).  

Den emotionella energi som skapas inom en grupp är av stor betydelse, då den kan höja eller 

sänka den emotionella energin hos den enskilda individen. Detta på grund av att den 

emotionella energi som skapas inom en grupp kan vara starkare än den som skapas hos den 

enskilda individen (Collins, 2004, s. 107, 134-136). Den emotionella energin har således en 

kontrollerande effekt i och med att den styr vilka känslor som är rätt eller fel i interaktionen. 

Collins menar att om en individ fylls med hög emotionell energi upplever denne sig själv som 

en bra person och kan rättfärdiga sina handlingar. Låg emotionell energi leder i motsatt 

riktning till att individen upplever sig vara en dålig person och tvivlar på sitt agerande 

(Collins, 2004, s. 108-109).  

Om en interaktionsritual upplevs vara lyckad eller inte kan skilja sig åt mellan 

interaktionsdeltagarna (Collins, 2004, s. 49-50). Collins beskriver att individer kan dölja sitt 

missnöje i en interaktion genom att visa upp ett påtvingat engagemang. Detta kan leda till att 

gruppen upplever interaktionen som lyckad, medan den enskilda individen inte gör det 

(Collins, 2004, s. 53). 

3.3 Sammanfattning och diskussion 

Varken Hochschild eller Collins uttalar sig specifikt om hur kriminalvårdare känslomässigt 

hanterar hotfulla och våldsamma situationer på arbetet. Teorierna kan däremot beskrivas som 

allmängiltiga, det vill säga att de är applicerbara i ett flertal olika sammanhang. Detta gör det 

möjligt för oss att applicera dessa på häktesverksamheten och kriminalvårdares arbete. 

Gemensam nämnare för teorierna är att de tar hänsyn till hanteringen av känslor. Hochschild 

lägger större vikt vid individperspektivet medan Collins snarare fokuserar på gruppen. Syftet 

med att använda oss av båda teorierna är att det ger möjligheten att förstå kriminalvårdarnas 

berättelser ur flera perspektiv.  

Valet av Hochschilds teori motiveras av att den möjliggör förklaringar som ryms inom ramen 

för emotionshantering inom arbetslivet. I och med att Hochschilds teori inte avgränsas till en 

specifik yrkesgrupp, blir teorin tillämpbar på kriminalvårdaryrket. Collins tar liksom 
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Hochschild hänsyn till den emotionella dimensionen, men utgör ett betydelsefullt 

komplement då han lägger större vikt vid hur emotioner inom en grupp skapas och vad det får 

för effekter. För att få en djupare förståelse för kollegornas betydelse för hur kriminalvårdare 

hanterar sina känslor vid utsatthet för hot och våld, kan vi således dra nytta av Collins 

perspektiv. Begreppet emotionell energi framstår i sammanhanget som ett relevant 

analysverktyg för att försöka förstå de känslor som skapas hos kriminalvårdarna i utsatta 

situationer.   
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4. Metod 

I denna studie antas en kvalitativ ansats där halvstrukturerade intervjuer tillämpats för att 

besvara studiens syfte och frågeställningar. Föreliggande metodkapitel inleds med en 

beskrivning av vald metod, där vikt läggs vid att motivera hur den kvalitativa ansatsen och 

halvstrukturerade intervjuer anses vara relevanta för vår studie. Därefter redogörs för de 

forskningsetiska överväganden som vi tagit hänsyn till i studien. Forskningsetiken följs av ett 

avsnitt som behandlar studiens tillvägagångssätt. Kapitlet avslutas med en kritisk reflektion 

gällande kvalitetskriterier samt metodologiska överväganden och begränsningar.  

4.1 Metodologisk ansats 

I studiens inledande skede övervägdes vilken metod som ansågs lämplig för att besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Studiens målsättning är att skapa en djupare förståelse för 

de känslor som uppstår hos kriminalvårdare vid hot och våld samt arbetsgruppens betydelse 

för hur dessa känslor hanteras. Den kvalitativa ansatsen öppnar upp för möjligheten att göra 

fenomen begripliga genom tolkning utifrån den mening som människor tillskriver dem 

(Davidsson & Patel, 1991, s. 56). En kvantitativ ansats valdes således bort till förmån för den 

kvalitativa. 

Vi har valt att använda oss av intervjuer för att närma oss kriminalvårdarnas subjektiva 

upplevelser av hot och våld i arbetet. Den kvalitativa intervjun blir användbar då den öppnar 

upp för nyanserade beskrivningar av respondenternas livsvärld, där fokus riktas mot specifika 

situationer och handlingsförlopp (Kvale, 1997, s. 15). För att kunna skapa utrymme för insikt 

i respondenternas perspektiv och samtidigt styra samtalet i riktning mot studiens syfte och 

frågeställningar valdes halvstrukturerade intervjuer (Bryman, 2011, s. 414). Denna 

intervjuform kännetecknas framförallt av att den som intervjuar utgår ifrån en intervjuguide, 

med teman och huvudfrågor som ska beröras under intervjun (Bryman, 2011, s. 419; Patel & 

Davidson, 1991, s. 61).  

Den kvalitativa forskningsintervjun kan förstås ur ett hermeneutiskt perspektiv (Kvale, 1997, 

s. 49). I denna studie tillämpas detta perspektiv då tonvikten ligger vid att tolka och förstå den 

kunskap som produceras i intervjuerna. Detta görs med utgångspunkt i att det sker ett samspel 

mellan delar och helhet (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 116). 
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4.2 Forskningsetiska överväganden 

För att försäkra oss om att vi har tagit hänsyn till etiska aspekter har vi i studien valt att följa 

Vetenskapsrådets Forskningsetiska riktlinjer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig 

forskning (2002). De fyra etiska principer som Vetenskapsrådet anser bör uppfyllas är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 6).  

I enlighet med Vetenskapsrådets informationskrav (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7) har samtliga 

respondenter tillhandahållits information om studien innan genomförandet av intervjuerna. 

Vid första kontakten med respondenterna skickades information ut i form av ett kontaktmejl 

där vi presenterade oss själva och beskrev syftet med vår studie (Bilaga 1). I mejlet lyftes 

även fram att medverkan var frivillig, deltagandet anonymt och att vi önskade spela in 

intervjuerna. Till de personer som gav sitt medgivande att delta beskrevs syftet med intervjun 

mer ingående. Detta för att ge respondenterna ytterligare en möjlighet att ta ställning till sitt 

deltagande, i linje med samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). För att följa 

konfidentialitetskravets och nyttjandekravets riktlinjer har de inspelade intervjuerna förvarats 

oåtkomliga för obehöriga och materialet har inte använts i sammanhang utanför studien 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12-14).  

Etiska överväganden har varit en ständig följeslagare under hela uppsatsarbetet, framförallt 

eftersom vi studerar ett ämne som kan uppfattas som känsligt för kriminalvårdarna att tala 

om. Inför intervjuerna har vi därför reflekterat över hur respondenterna påverkas, dels vid 

intervjutillfället, dels ur ett längre perspektiv (Kvale, 1997, s. 107). Att ha utsatts för hot och 

våld kan ta lång tid att bearbeta (Larsson & Lindgren, 2012, s. 19). Det är därför rimligt att 

anta att kriminalvårdarna upplever det som påfrestande att tala om utsatta situationer. Under 

vissa intervjuer har respondenterna svarat vagt eller generellt på frågor. Detta har vi uppfattat 

som att de velat undvika att ge ett mer uttömmande svar. Utifrån ett vetenskapligt perspektiv 

hade det varit värdefullt att utforska detta mer ingående och ställa fler frågor för att få mer 

tillförlitlig kunskap om ämnet. Detta gjordes dock inte på grund av forskningsetiska skäl då vi 

ville skapa en behaglig situation för respondenterna och ta hänsyn till deras välbefinnande 

(Kvale, 1997, s. 137). 
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4.3 Tillvägagångssätt 

4.3.1 Urval 

En kvalitativ undersökning syftar till att få en bred beskrivning av det fenomen man önskar 

belysa (Kvale, 1997, s. 35). Vid urvalsprocessen har vi därmed eftersträvat att komma i 

kontakt med personer som vi anser har mycket att berätta om det område vi ämnar studera. 

För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar har två kriterier varit viktiga vid 

urvalsförfarandet. För det första behöver respondenterna ha erfarenhet av att arbeta inom 

kriminalvårdens häktesverksamhet. För det andra behöver de ha upplevt hot och våld under 

arbetstid. Att dessa två kriterier uppfylldes av respondenterna säkerställdes tidigt i 

urvalsprocessen.  

För att komma i kontakt med respondenter som har erfarenhet av studiens aktuella fält har vi 

utnyttjat befintliga kontakter, som arbetar inom kriminalvården. Dessa kontakter har vidare, i 

likhet med ett snöbollsurval (Bryman, 2011, s. 383), försett oss med kontaktuppgifter till 

andra kriminalvårdare. Den första kontakten med respondenterna togs via mejl. Femton mejl 

skickades ut vilket resulterade i fem svar. Bokning av intervjutider med de som svarat skedde 

sedan över telefon. De personer som inte svarade på mejlet kontaktades via telefon, vilket 

resulterade i ytterligare fem inbokade intervjuer. En mer utförlig beskrivning av de 

kriminalvårdare som deltagit i studien presenteras i resultat- och analysavsnittet, under 

rubriken: Respondenterna.  

4.3.2 Utformning av intervjuguide 

Inför studien genomfördes en testintervju med en kvinnlig kriminalvårdare som arbetar på 

häktesverksamheten. Intervjun gav oss möjlighet att testa vilka teman och frågor som kan 

tänkas vara användbara i förhållande till studiens syfte och frågeställningar (Kvale, 1997, s. 

92). Vid utformandet av intervjuguiden togs en del av de frågor vi uppehöll oss vid i 

testintervjun bort, medan andra frågor omarbetades och konkretiserades. Den slutgiltiga 

intervjuguiden (Bilaga 2) innehåller följande två teman: 1) Känslohantering vid utsatthet för 

hot och våld i arbetet, 2) Gruppens betydelse vid hantering av känslor vid utsatthet för hot och 

våld.  

Ett antal frågor har knutits till varje tema i intervjuguiden. Vid utformningen av frågorna har 

vi strävat efter att skapa förutsättningar för att åstadkomma en tematisk och dynamisk 

dimension i intervjun (Brinkmann & Kvale, 2009, s. 146). Detta innebär att vi dels har tagit 
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hänsyn till att frågorna går i linje med studiens teoretiska ramverk, dels att de ska främja en 

god intervjusituation. Intervjuguiden har fungerat som ett hjälpmedel för oss att inte frångå 

studiens ämne samtidigt som den öppnat upp för en viss flexibilitet i intervjun. Detta innebär 

att frågorna inte alltid följt samma ordning, inte formulerats ordagrant samt att följdfrågor 

skiljt sig åt vid de olika intervjutillfällena.  

4.3.3 Genomförandet av intervjuer 

De intervjuer som har genomförts bedrevs under den andra halvan av april 2015. Intervjuerna 

har hållit sig inom tidspannet 45-60 minuter. Samtliga intervjuer genomfördes utefter 

respondenternas önskemål vad gäller val av tid och plats. Detta har inneburit att intervjuerna 

genomförts på olika platser däribland caféer, respondentens bostad eller arbetsplats. Alla 

respondenter har inför intervjuerna gett sitt medgivande till inspelning. Inspelningarna skedde 

med hjälp av våra mobiltelefoner. Ingen respondent har valt att avbryta intervjun, däremot har 

frågor avböjts på grund av sekretess eller personlig anledning.  

Vi har båda närvarat vid samtliga intervjutillfällen men haft olika ansvarsuppgifter. 

Uppdelningen av ansvarsuppgifter har inneburit att den ena intagit en aktiv roll och den andra 

en mer passiv roll. Den aktiva rollen omfattade ansvar för att ställa frågor och föra samtalet 

med respondenten. Den passiva rollen omfattade ansvar för inspelning och fältanteckningar. 

Rollfördelningen gjordes i syfte att undvika förvirring hos respondenten gällande vem denne 

ska föra samtalet med (Kvale, 1997, s. 138). Genom detta tillvägagångssätt var vår 

förhoppning att skapa en tydlighet och struktur i samtalet.  

Vi var noga med att avsluta varje intervjutillfälle med att fråga om respondenten hade något 

att tillägga. Detta för att i så stor utsträckning som möjligt inte gå miste om relevant 

information. Direkt efter intervjun, då respondenten inte längre var på plats, avsatte vi tid för 

att sammanfatta och diskutera våra upplevelser av intervjutillfället. Detta för att undvika att 

blanda ihop eller glömma bort direkta intryck. 

4.3.4 Mötet med kriminalvårdarna 

Inför genomförandet av intervjuerna reflekterade vi över vår roll i relation till respondenterna 

då detta kan tänkas påverka studiens resultat (Aspers, 2011, s. 66). Att vi inte tillhör 

yrkesprofessionen kriminalvårdare gör att vi saknar förståelse för kriminalvårdarnas dagliga 

arbete och det hot och våld som de riskerar att utsättas för. Vi ställde oss därmed frågande till 

hur mycket förtroende kriminalvårdarna var villiga att delge oss. Med detta i åtanke läste vi 
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på om kriminalvården och häktesverksamheten innan vi genomförande intervjuerna för att 

bygga på vår kunskap. Vi har även antagit ett öppet förhållningssätt till vårt 

”kunskapsunderläge” genom att påvisa detta för respondenterna innan intervjuerna.  

Inför intervjuerna var det svårt att utforma ett neutralt förhållningssätt till de respondenter 

som vi var bekanta med sedan tidigare. Vi reflekterade över två möjliga scenarier som kunde 

tänkas påverka respondenternas sätt att tala om hot och våld, känslor och arbetsgruppen. Det 

första tänkbara scenariot var att bekantskapen främjade en större öppenhet hos respondenterna 

vad gäller att delge sina upplevelser. Det andra tänkbara scenariot var att bekantskapen gjorde 

att respondenterna skulle känna sig obekväma att tala om det känsliga ämnet. Den aktuella 

problematiken är en konsekvens av de urval som tillämpats och vi anser att det var svårt att 

finna ett optimalt förhållningssätt till detta.  

4.3.5 Bearbetning av material och analysmetod 

För att möjliggöra den bästa skildringen av våra upplevelser av respondenternas beskrivningar 

har intervjuerna transkriberats i nära anslutning till intervjutillfället (Kvale, 1997, s. 60). I 

samband med transkriberingen förde vi även en loggbok där vi skrev ner våra tankar och 

upplevelser av intervjuerna. Vi noterade exempelvis intressanta citat och de tankar som 

väcktes inför kommande analysarbete. Vi transkriberade fem intervjuer vardera. Vid 

transkriberingen har vi varit noggranna med att garantera respondenternas anonymitet 

(Brinkmann & Kvale, 2009, s. 204). Detta genom att benämna kriminalvårdarna på följande 

vis: Kriminalvårdare 1, Kriminalvårdare 2, Kriminalvårdare 3 osv. 

Material kan tolkas olika beroende på vetenskapsteoretiskt förhållningssätt (Backman, 1998, 

s. 29). I denna studie tolkas materialet utifrån ett hermeneutiskt angreppssätt. Detta har 

inneburit att delarna i studiens empiriska material bidragit till en förståelse för helheten 

(Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 116). 

Som ett första steg i vår analysprocess bearbetades intervjumaterialet genom inläsning vid ett 

flertal tillfällen (Aspers, 2011, s. 185). Detta gav oss möjligheten att få en överblick över den 

transkriberade texten och studera samspelet mellan teori och empiri (Alvehus, 2013, s. 85). 

Vid kodningsarbetet utgick vi ifrån marginalmetoden, vilket innebär att koder färgmarkeras i 

intervjumaterialet (Aspers, 2011, s. 186). Ibland har vi valt att koda längre stycken och ibland 

endast enstaka rader eller ord. Efter färgkodningen klipptes de olika koderna ut och 

placerades på en stor anslagstavla i syfte att ge oss ett mer överskådligt material. Koderna har 
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därefter preliminärt placerats in i olika teman relaterat till studiens aktuella teorier med dess 

centrala begrepp. Efter flera övervägningar återstod till sist fyra teman som vi anser svarar 

mot studiens syfte och frågeställningar. Dessa teman är: Kollegors förväntningar på 

känslokontroll, Betydelsen av sammanhållning, Betydelsen av gruppens sammansättning och 

Kollegors betydelse vid debriefing.  

4.3.6 Citering 

Presentationen av resultatet kommer att redovisas genom en blandning av sammanfattningar 

av kriminalvårdarnas beskrivningar och citat direkt tagna ur de transkriberade intervjuerna. 

Några citat som presenteras har genomgått en redigering vilket gör det betydelsefullt att lyfta 

fram på vilket sett detta har skett. I vissa fall har vi ansett att delar av citat inte varit relevant 

för det som vi velat belysa. Vid dessa tillfällen har vi tagit bort delar i textstycket från 

originalcitatet vilket markerats på följande vis /…/. Vid de tillfällen där kriminalvårdarna tagit 

en längre paus har vi markerat detta i citatet enligt följande (…). Det är av vikt att 

uppmärksamma att respondenterna haft olika förmåga att uttrycka sig verbalt i intervjuerna. 

Detta har resulterat i att en del av respondenternas citat getts större utrymme i resultatet.  

4.4 Kritisk reflektion gällande kvalitetskriterier 

Under arbetsprocessen har vi strävat efter att uppvisa en metodologisk medvetenhet i syfte att 

studien ska hålla en god kvalité (Bryman, 2011, s. 352). Nedan följer en redogörelse för hur vi 

strävat efter att säkerställa studiens reliabilitet och validitet samt en kort diskussion om 

generaliserbarhet.  

Reliabilitet rör studiens tillförlitlighet (Bryman, 2011, s. 352). Tillförlitligheten i denna studie 

är i hög grad relaterad till vår förmåga att intervjua. Att intervjun är en interaktiv process gör 

att de frågor vi ställer får effekt på vilka svar som ges (Kvale, 1997, s. 213). Under 

genomförandet av intervjuerna har vi försökt att inte ställa ledande frågor, det vill säga frågor 

där respondenterna styrs mot ett visst svar. Intervjuguiden har varit ett betydelsefullt 

hjälpmedel för att undvika ledande frågor, på så vis eftersträvas ett reliabelt resultat. 

Ytterligare en aspekt som kan tänkas ha en inverkan på reliabiliteten är att vi under 

intervjuerna ställt frågor av retrospektiv karaktär. Att kriminalvårdarna ombetts tänka tillbaka 

på hotfulla och våldsamma situationer samt de känslor som uppstått kan vara svårt och deras 

upplevelse av dessa situationer kan ha förändrats över tid.  
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Begreppet validitet syftar till om studien undersöker vad den påstås undersöka (Bryman, 

2011, s. 50). I denna studie undersöker vi kriminalvårdares upplevelser av hot och våld, vilka 

känslor som uppstår i dessa situationer samt arbetsgruppens betydelse för hur dessa känslor 

hanteras. Validiteten kan i detta fall vara problematisk då det rör sig om att undersöka 

abstrakta fenomen (Patel & Davidson, 1991, s. 87), kriminalvårdarnas upplevelser. Hot och 

våld kan tänkas ha olika innebörd för de olika respondenterna. Även innebörden av känslor 

kan tolkas och beskrivas olika beroende på respondent. För att kunna säkerställa validiteten 

har det varit viktigt för oss att definiera vad som skulle kunna vara ett konkret tecken på hot 

och våld samt hantering av känslor i kriminalvårdarnas beskrivningar. I detta sammanhang 

har testintervjun och intervjuguiden varit behjälpliga då de förenklat operationaliseringen av 

det vi avser att undersöka.  

Att vi haft en etablerad relation till några av respondenterna kan tänkas ha haft en inverkan på 

studiens validitet. Risken att analysen blir subjektiv ökar då det kan vara svårt att distansera 

sig till respondenterna (Kvale, 1997, s. 99). Genom att påvisa detta anser vi att möjligheten 

ges till läsaren att uppmärksamma de omständigheter som studien genomförts under. 

Ytterligare en faktor som kan tänkas påverka validiteten är hur kriminalvårdarna väljer att 

framställa de hotfulla och våldsamma situationer de upplevt i arbetet. Det finns anledning att 

tro att kriminalvårdarna vill lyfta fram en positiv bild av deras arbetsmiljö och deras agerande 

i utsatta situationer. Detta kan tänkas medföra att vi inte erhåller rättvisa beskrivningar av de 

situationer som studeras, vilket i sin tur kan påverka studiens validitet. 

Generaliserbarhet handlar i kvantitativa forskningssammanhang om huruvida resultatet går att 

överföra till en större population. I och med vår studies kvalitativa ansats eftersträvas inte 

statistisk generaliserbarhet (Kvale, 1997, s. 59). Denna kvalitativa studie inbegriper snarare 

ett intensivt studium av en liten grupp kriminalvårdare som delar upplevelser av hot och våld i 

arbetet. Fokus riktas därmed mot att nå ett djup snarare än en bredd (Bryman, 2011, s. 355). 

Detta innebär att vi i resultatet enbart kan uttala oss om de kriminalvårdare som deltagit i 

denna studie.  

4.5 Metodologiska överväganden och begränsningar 

Valet av metod föll på kvalitativa intervjuer vilket tidigare motiverats med utgångspunkt i 

studiens syfte och frågeställningar. Trots att denna metod förefaller bäst lämpad medför den 

begränsningar vilket följande avsnitt syftar till att belysa. 
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Till en början övervägdes att genomföra observationer i kombination med kvalitativa 

intervjuer. Detta då observationer kan öka förståelsen för underförstådda uppfattningar samt 

antaganden som råder exempelvis inom grupper (Kvale, 1997, s. 100). I den aktuella studien 

skulle det kunna innebära en ökad förståelse för vilka känslor som kriminalvårdarna visar utåt 

i den direkta situation då de utsätts för hot och våld. Att befinna sig på plats i dessa situationer 

hade även möjliggjort att frågor kunnat ställas i samband med händelserna. Observationer 

som metod valdes dock bort på grund av de utmaningar vi stötte på vad gäller tillträde till 

fältet. Utöver detta utgjorde etiska aspekter en av anledningarna till att observationer inte 

tillämpades. Observationer hade involverat kontakt med intagna som inte hade haft möjlighet 

att ge samtycke till studien, vilken i sin tur hade placerat oss i ett forskningsetiskt dilemma. 

Metodtriangulering hade kunnat berika studien. Trots detta anser vi att det ovan presenterade 

är välgrundade anledningar för valet av kvalitativa intervjuer som enda metod. 

Att halvstrukturerade intervjuer tillämpats i studien kan tänkas medföra begränsningar främst 

av två anledningar. För det första skapar de öppna frågorna en bredd vad gäller möjliga svar. 

På så vis finns en risk att respondenterna ger svar som inte går i linje med det som ska 

undersökas. Den andra begränsningen som intervjumetoden medfört är, i motsatts till ovan, 

risken att styra respondenterna. Genom att utgå ifrån på förhand formulerade frågor kan 

respondenterna komma att påverkas att svara vad de tror förväntas av dem.  
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer studiens resultat och analys av det empiriska materialet att presenteras. 

Kapitlet inleds med en kort presentation av studiens respondenter. Vidare följer en 

beskrivning av kriminalvårdarnas erfarenheter av hot och våld de utsatts för i tjänsten. 

Därefter presenteras de fyra teman som identifierats i materialet och som svarar mot studiens 

syfte och frågeställningar. Dessa teman benämns enligt följande: Kollegors förväntningar på 

känslokontroll, Betydelsen av sammanhållning, Betydelsen av arbetsgruppens 

sammansättning och Kollegors betydelse vid debriefing. Varje tema har analyserats utifrån 

Hochschilds (2012) teori om emotioner och Collins (2004) teori om interaktionsritualer.  

5.1  Respondenterna 

Detta avsnitt syftar till att synliggöra likheter och olikheter gällande respondenternas 

bakgrund. I syfte att skapa en tydligare överblick kompletteras texten med tabellen nedan. 

Kriminal-
vårdare Kön 

Ålder 
(år) 

Tid i tjänst 
(år) 

 
Anställningens 

omfattning Upplevt hot Upplevt våld 

1 Man 30-35 2 Heltid Ja Ja 

2 Man 25-30 2 Heltid/ Deltid Ja Ja 

3 Kvinna 25-30 2 Heltid Ja Ja 

4 Man 20-25 0,5 Deltid Ja Nej 

5 Kvinna 25-30 1,5 Heltid Ja Ja 

6 Kvinna 25-30 2 Heltid Ja Ja 

7 Man 25-30 7 Heltid/Deltid Ja Ja 

8 Man 25-30 1 Deltid Nej Ja 

9 Kvinna 20-25 2,5 Heltid Ja Ja 

10 Kvinna 20-25 2,5 Heltid/Deltid Ja Ja 

 

Samtliga kriminalvårdare som intervjuats har direkt kontakt med intagna i sitt arbete. I likhet 

med vad som kan utläsas i tabellen har alla kriminalvårdare upplevt hotfulla och/eller 

våldsamma situationer. Endast en kriminalvårdare har inte fått hot och våld direkt riktat mot 

sig, men har varit med vid tillfällen då kollegor utsatts. 

Kriminalvårdarna som deltagit i studien har arbetat mellan ett halvt år till sju år inom 

häktesverksamheten. De har också upplevt ett varierat antal hotfulla och våldsamma 

situationer på arbetet. Kriminalvårdarna är verksamma inom olika avdelningar på häktet samt 

har skilda arbetsroller. I syfte att garantera kriminalvårdarnas anonymitet anges inte deras 

specifika arbetsplats eller arbetsroll i tabellen.  
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Alla respondenter arbetar i team men samarbetet med kollegorna ser olika ut. En del av 

respondenterna arbetar alltid med samma kollegor, medan andra arbetar med olika kollegor 

vid varje arbetspass. De som arbetar heltid arbetar i större utsträckning med samma kollegor 

än de som arbetar deltid. En del av respondenterna har dessutom gått ett flertal utbildningar 

tillsammans med sin arbetsgrupp. Detta innebär att det finns variation i hur väl 

kriminalvårdarna känner sina kollegor.  

5.2  Erfarenheter av hot och våld 

I detta avsnitt riktas fokus mot det hot och våld som kriminalvårdarna beskrivit att de utsatts 

för i arbetet. Avsnittet avser att ge läsaren en bättre förståelse för den kontext som ligger till 

grund för resterande teman, där hot och våld inte kommer att beskrivas ingående.  

I intervjuerna med kriminalvårdarna framgår att mer än hälften beskriver att de dagligen 

utsätts för någon form av hot från de intagna. Endast en kriminalvårdare beskrev att han aldrig 

utsatts för hot personligen, men nämnde däremot att han hade kollegor som blivit hotade. 

Övriga beskrev att de utsätts för hot åtminstone någon gång i månaden. Hoten uppstår i det 

dagliga arbetet, exempelvis då de intagna ska ta en promenad eller när kriminalvårdarna delar 

ut mat. Arten av hot som beskrivs av kriminalvårdarna varierar. Majoriteten belyser att det 

främst rör sig om någon form av verbalt framförda hot. Exempel som gavs av 

kriminalvårdarna i intervjuerna var: ”jag ska leta upp vart du bor”, ”jag ska knulla din fru” 

och ”jag ska skära ansiktet av dig”. De flesta kriminalvårdarna beskrev att de vid ett flertal 

tillfällen mottagit dödshot, exempelvis ”jag ska leta upp dig när jag kommer ut och döda dig”. 

Utöver verbalt framförda hot var det två av kriminalvårdarna som upplevt fysiskt hotfulla 

situationer där den intagna genom ansiktsuttryck och blickar agerat hotfull.  

I kriminalvårdarnas berättelser har det framkommit att våld inte sker lika ofta som hot. 

Samtliga kriminalvårdare har däremot någon gång varit med om en våldsam situation på 

arbetet. Ungefär hälften har blivit utsatta för våld direkt riktat mot sig själva, medan övriga 

befunnit sig i en eller flera situationer där kollegor blivit utsatta för våld. Enligt 

kriminalvårdarnas redogörelser uppstår våldsamma situationer främst vid ingripanden i den 

intagnes cell. Våld är även vanligt förekommande då intagna ska förflyttas, exempelvis till 

domstol eller till en ny avdelning. Två av kriminalvårdarna har blivit bitna vid ingripanden, en 

i handen och en i benet, vilket lett till att de varit tvungna att söka vård. I andra berättelser om 

våld beskriver kriminalvårdare att de blivit knuffade samt att de fått föremål kastade eller 

riktade mot sig i syfte att skada.  
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5.3  Kollegors förväntningar på känslokontroll 

I detta tema riktas fokus mot kriminalvårdarnas beskrivningar av förväntningar från kollegor 

gällande vilka känslor som anses mer och mindre lämpliga att uttrycka i en utsatt situation. I 

anslutning till detta redogör vi för kriminalvårdarnas beskrivningar av hur de anpassar sig till 

dessa förväntningar. Temat innefattar även beskrivningar av när kriminalvårdarna gått emot 

kollegors förväntningar och vad det fått för konsekvenser.  

5.3.1  Resultat 

Flertalet av kriminalvårdarna uppgav under intervjuerna att de har blivit rädda, oroliga och 

stressade under hotfulla och våldsamma situationer. Däremot var det få som beskrev att de 

visat upp dessa känslor för sina kollegor då de velat visa upp ett ”hårt yttre”. Många gav 

snarlika beskrivningar av att de, för att inte visa sig svag för kollegorna, ”stänger in” eller 

”trycker undan” vad de faktiskt känner i den direkta situationen. Under intervjuerna framhölls 

även att det är viktigt, framförallt vid våldsituationer, att inte utgöra en säkerhetsrisk. En av 

kriminalvårdarna ger uttryck för detta på följande vis:  

”Det man, det jag upplevde, var att jag var tvungen att visa upp att jag kunde ta hand om 

mig själv i sådana situationer, men också att jag skötte jobbet. Att jag inte blev en 

säkerhetsrisk i en våldssituation.”  (Kriminalvårdare 2) 

I anslutning till det hot och våld som kriminalvårdarna utsatts för, resonerade flertalet om de 

förväntningar som de upplever finns från kollegorna. Av i princip samtliga respondenter 

uppmärksammades att det finns förväntningar från arbetskollegor vad gäller hur man bör 

agera vid hot och våld i tjänsten. Kriminalvårdarna beskrev att de upplevde att det var viktigt 

att anta ett ”professionellt” förhållningssätt. Vissa nämnde att professionaliteten kunde 

likställas med förmågan att hantera dels de intagnas känslor, dels sina egna. I beskrivningen 

av vad ett professionellt förhållningssätt innebär, belyses att man inte får visa sig svag inför 

kollegorna, speciellt inte i den direkta situation där hotet eller våldet sker. I våldssituationer 

handlar det framförallt om att visa att man är fysiskt och psykiskt kapabel att kontrollera 

situationen. En stor andel av kriminalvårdarna beskrev att det anses vara ett misslyckande om 

man inte agerar korrekt och i linje med dessa förväntningar:  

”Det var en person som reagerade väldigt starkt i en situation och började gråta. Den 

personen ansågs ju inte klara av arbetet på grund av det.”  (Kriminalvårdare 7) 
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Vid hotsituationer handlar det enligt kriminalvårdarna framförallt om att inte visa för gruppen 

att man tar åt sig personligen av det som sägs. Flera uttryckte under intervjuerna att man ska 

utstråla en känsla av att hotet bara ”rinner av en”. Många kriminalvårdare delade 

uppfattningen om att alltför starka känslor varken bör visas inför kollegor eller gentemot de 

intagna. Vad som uppgavs gå emot gruppens förväntningar var bland annat ”alltför glad”, 

”spretiga känslor”, ”frustrerad”, ”arg”, ”inte hålla sig lugn”, ”ledsam”, ”gråta” eller ”visa att 

man är rädd” och ”lämna kollegorna i en utsatt situation”. En av kriminalvårdarna resonerade 

på följande vis om vilka känslor som är mindre lämpliga att visa: 

”Generellt inom yrkeskåren får man inte visa för starka känslor /…/ Det får nog inte 

vara för starka känslor till exempel att man hoppar av glädje eller börjar gråta i en farlig 

situation. Det får inte vara för starka känslor. Jag tror det kan sprida en osäkerhet och 

en otrygghet bland kollegor.” (Kriminalvårdare 7) 

En annan kriminalvårdare uttryckte sig enligt följande: 

”Jag tror att alla människor ska ha rätt att visa sina känslor men som kriminalvårdare 

måste du vara professionell i allt du gör. I dina känslor, arbetsmässigt, i kontakten med 

de intagna och så vidare. Det är bra att visa att du också har känslor. Men du ska inte 

börja gråta så fort du blir sårad. Klarar man inte av situationen får man ta ett steg 

bakåt.” (Kriminalvårdare 1) 

Vid riskfyllda situationer när någon uppvisat osäkerhet, oro eller rädsla, framkom i 

intervjuerna att kollegor ibland visat sitt missnöje. Kriminalvårdarna beskriver att det därmed 

upplevs som viktigt att kunna kontrollera de känslor som inte går i linje med gruppens 

förväntningar. I anslutning till detta uppgavs att man därför sällan kände att det var tillåtet att 

ge utlopp för känslor i den utsatta situationen. Detta blir synligt i följande citat från en av 

kriminalvårdarna:  

”Men när det gäller en våldsam situation så kan man inte bara (…) jag kan inte visa att 

jag är rädd eller osäker. Jag kan inte heller visa att jag inte vill vara med. För att har du 

gått med på att jobba där, så måste du vara orädd. Du måste kunna gå in och lösa 

situationer och du måste kunna gå in och hjälpa dina kollegor.”  (Kriminalvårdare 9) 
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Tre av kriminalvårdarna beskriver fall där de själva, eller deras kollegor, gått emot 

kollegornas förväntningar vad gäller vilka känslor och ageranden de upplever att man bör 

uppvisa. I alla tre beskrivningarna åtföljs ett ”felaktigt agerande” av sanktioner från 

arbetsgruppen. En av respondenterna berättar att en kollega började gråta och till följd av 

detta fick höra från kollegor att hon hade agerat olämpligt. En annan respondent beskriver en 

situation där hon upplevde att en kollega missbedömde en hotfull situation och tog i lite för 

hårt vid ett ingripande. Då respondenten starkt upplevde att detta inte var rätt sa hon ifrån. 

Citatet nedan visar hur kollegan reagerade efter den utsatta situationen:  

”Han slutade med det men efteråt kom han och sa till mig. Han var inte så glad på mig 

att jag hade sagt till honom vad han skulle göra (…) men för min del kändes det bättre att 

säga.”  (Kriminalvårdare 5) 

Majoriteten av kriminalvårdarna gav snarlika beskrivningar av vilka förväntningar de 

upplever finns från kollegor. Det har dock funnits några fall som skiljt sig från dessa 

beskrivningar. I dessa fall har kriminalvårdarna istället delat uppfattningen att det är tillåtet att 

visa känslor vid en hotfull och våldsam situation. Detta synliggörs i citatet nedan:  

”Men jag har aldrig aktivt liksom: nej men nu ska jag spela hård. Så har jag aldrig känt 

liksom att nu ska jag inte visa vad jag känner.” (Kriminalvårdare 8) 

5.3.2  Analys 

Resultatet tyder på att kriminalvårdarna upplever att de måste upprätthålla ett ”professionellt” 

förhållningssätt vid hot och våld. Att agera professionellt innebär enligt kriminalvårdarna att 

dölja alltför starka känslor. Samtidigt som kriminalvårdarna kontrollerar sina känslor 

beskriver de att de även behöver lugna ner arga och frustrerande intagna. Denna kontroll av 

sina egna samt den intagnes känslor, tolkar vi med utgångspunkt i Hochschilds teori (2012), 

som att kriminalvårdarna utför ett emotionellt arbete.  

I kriminalvårdarnas beskrivning blir det synligt att det finns känslor som anses lämpliga och 

olämpliga att uppvisa vid hotfulla och våldsamma situationer, vilket kan härledas till 

Hochschilds (2012) beskrivning av känsloregler. I resultatet tycks framförallt kollegor 

påverka kriminalvårdarna att hålla tillbaka och inte ge uttryck för vissa typer av känslor. I vår 

studie har vi funnit att det inte anses vara okej att visa rädsla, oro, stress och glädje. Istället 

finns förväntningar från kollegor att man bör utstråla ett lugn. Känsloregler blir således 

framträdande i kriminalvårdarnas beskrivningar då det mellan kollegorna skapas normer för 
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vilka känslor som bör visas i utsatta situationer. Det har vidare framkommit att det i utsatta 

situationer uppstår en diskrepans mellan vad kriminalvårdarna känner (ex: rädsla, oro, stress) 

och vad de faktiskt visar utåt för sina kollegor (ex: uppvisar ett lugn). Detta stämmer bra 

överens med Hochschilds (2012) beskrivning av att individer görs medvetna om känsloregler, 

främst då ett gap uppstår mellan deras upplevda känslor och de som förväntas i situationen.  

För att hantera sina känslor lyfter flera av kriminalvårdarna fram berättelser som går i linje 

med Hochschilds (2012) strategi surface acting. Detta blir tydligt då kriminalvårdarna 

beskriver att de inte kan ge utlopp för alla känslor som uppstår i den direkta situationen, utan 

tvingas dölja dessa utåt både för kollegor och för den intagna. När känslor som går emot 

befintliga känsloregler uppstår blir det extra tydligt att surface acting aktualiseras hos 

kriminalvårdarna. Att denna strategi tillämpas av kriminalvårdarna, i utsatta situationer för att 

dölja sina känslor, stärker vår tolkning av att de råder krav på förmågan att hantera känslor i 

kriminalvårdarnas arbete.  

Resultatet tyder på att några kriminalvårdare upplevt situationer där de eller deras kollegor 

visat andra känslor än vad som förväntats av dem i en utsatt situation. Detta har följts av 

sanktioner genom tillsägelser från gruppen. Hochschilds (2012) begrepp känslopåminnelser 

kan öka förståelsen för de sanktioner kriminalvårdarna utdelar då någon brutit mot 

känsloreglerna. Känslopåminnelser syftar till att uppmärksamma individer på den gällande 

kontextens känsloregler. I resultatet framgår att sanktionerna enbart utdelas av kollegor då 

någon uppvisat felaktiga känslouttryck. Sanktionerna kan därför tolkas som ett medel för att 

påminna och uppmärksamma vilka känslor som accepteras i utsatta situationer.  

Att det finns känslor som är mer eller mindre lämpade inom kriminalvårdarnas arbetsgrupper 

kan genom tillämpning av Collins (2004) teori förstås ur ett grupperspektiv. Återkommande i 

samtliga intervjuer är vikten av att förhålla sig professionellt i utsatta situationer. Collins 

(2004) beskriver att symboler kan vara alltifrån ord till gester och ska kunna associeras med 

den grupp som använder dem. Utifrån Collins (2004) teori tolkar vi därmed kriminalvårdarnas 

beskrivning av professionalism som en viktig symbol för arbetsgruppen. I samband med 

förväntningar på professionalism kan även utläsas att kriminalvårdarna beskriver sanktioner 

kopplat till handlingar som inte går i linje med detta. Att utdela sanktioner genom tillsägelser, 

till de som inte visar upp korrekta känslouttryck, kan med utgångspunkt i Collins (2004) teori 

förstås som ett sätt för arbetsgruppen att stärka och försvara sina symboler gentemot de som 
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inte respekterar dessa. Genom att kriminalvårdarna klargör för någon som gråter att det inte är 

acceptabelt, förstärks såväl som bekräftas gruppens symboler. 

I likhet med vad som tidigare beskrivits visar resultatet att det enbart är ett fåtal 

kriminalvårdare som upplevt situationer där de själva eller deras kollegor gått emot de 

förväntningar gruppen skapar vad gäller uppvisande av känslor. Att en del av 

kriminalvårdarna inte gått emot gruppen kan förstås genom Collins (2004) beskrivning av 

moral, det vill säga att det genom en interaktionsritual skapas en stark uppfattning om vad 

som är rätt och fel inom en grupp. Med utgångspunkt i Collins (2004) tolkar vi 

kriminalvårdarnas utsagor som att de inte vill gå emot förväntningar för att förhålla sig 

moraliskt till sina kollegor i utsatta situationer.  

Sammanfattningsvis tyder analysen på att det, i hotfulla och våldsamma situationer, krävs att 

kriminalvårdarna har förmågan att kontrollera sina egna, så väl som de intagnas känslor. 

Hochschilds (2012) teori bidrar till förståelse för de känsloregler som arbetsgruppen skapar 

samt de strategier kriminalvårdarna använder för att möta kraven på känslokontroll. Genom 

Collins (2004) teori utvecklar vi detta resonemang, vilket bidrar till förståelse för hur kravet 

på känslokontroll vidmakthålls genom symboler och den känsla av moral som arbetsgruppen 

skapar.  

5.4.  Betydelsen av sammanhållning 

I detta tema riktas fokus mot kriminalvårdarnas beskrivning av sammanhållning bland 

kollegor i hotfulla och våldsamma situationer. I dessa beskrivningar inbegrips faktorer som 

kriminalvårdarna framhåller som avgörande för skapandet av sammanhållning samt vad detta 

får för betydelse för deras hantering av känslor.  

5.4.1  Resultat 

I kriminalvårdarnas berättelser framgår att många upplever att det skapas en sammanhållning 

inom arbetsgruppen i hotfulla och våldsamma situationer. Majoriteten av kriminalvårdarna 

redogör för hur arbetsgruppen i dessa situationer ”enas” och ”blir tajt”. Två citat som tydligt 

illustrerar detta är följande:  

”Det är fascinerande hur mycket man enas när man utsätts för något hot eller våld. Man 

enas väldigt snabbt liksom. Det finns ju inget tvivel på vems sida man är på liksom, det 

blir ju väldigt starkt.”  (Kriminalvårdare 6) 
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”Gruppkänslan är absolut påtaglig. Man gör det här tillsammans, att man kämpar 

tillsammans i situationen som uppstår.”  (Kriminalvårdare 2) 

Flertalet av kriminalvårdarna beskriver hur sammanhållningen inom gruppen gör att de 

känner sig tryggare och lugnare i hotfulla och våldsamma situationer. Flera uttryckte att 

tanken på att kollegorna alltid finns i närheten har en betydande roll för upplevelsen av utsatta 

situationer. De beskriver att kollegors närvaro minskar obehag då man vet att man snabbt kan 

få hjälp. Tre av kriminalvårdarna nämner speciellt det larmsystem som används vid 

situationer där man upplever att man behöver hjälp av kollegor. De påpekar att de känner sig 

tryggare med vetskapen om att de kan trycka på larmet i en utsatt situation och att hjälp från 

kollegor då snabbt är på väg: 

”När man trycker på larmet så börjar de ropa ut på radion från övervakningscentralen 

att ett överfallslarm har gått. Då har man en larmstyrka i hela byggnaden, två personer 

från varje våning och det är ett antal våningar (…) som kommer springande i en 

larmtrappa. Den här larmtrappan låter. När man kommer springande i trappan låter det 

som en trumma i hela huset, som en djungeltrumma som går igång. Det är väldigt 

lugnande, det är väldigt lugnande att veta att det liksom är ett gäng som är på väg dit 

man är.” (Kriminalvårdare 2) 

I intervjuerna framträder ett flertal faktorer som beskrivs viktiga för att det ska skapas en 

sammanhållning inom arbetsgruppen. Dessa faktorer är: läsa av kollegor, synkronisering, 

rollfördelning, kommunikation och gemensamt fokus i situationen. Att kunna läsa av kollegor 

framhölls av kriminalvårdarna som en nödvändighet för att de som grupp skulle kunna 

upprätthålla kontroll i vad de kallar för ”skarpa lägen”. För att läsa av sina kollegor har flera 

lyft fram vikten av synkronisering och tydlig rollfördelning inom gruppen. Dessa faktorer 

utgörs i de flesta fall av att alla kriminalvårdare ”tajmar varandra” och ”vet sin roll” i den 

utsatta situationen. Detta leder enligt respondenterna till att de känner sig tryggare i hur 

situationen ska hanteras vilket minskar stress och oro. I följande citat beskriver en av 

kriminalvårdarna hur han anser att synkroniseringen bör se ut i en riskfylld situation för att 

han ska känna sig lugn: 

”Den första pratar, den andra läser av situationen, den tredje håller din rygg, den fjärde 

håller den andras rygg och den femte vänder sig om.”  (Kriminalvårdare 1) 
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Citatet nedan illustrerar vikten av en tydlig rollfördelning för känslan av trygghet: 

”Jag känner mig aldrig osäker i en situation där jag har dom med mig, vi har våra roller 

och vi vet vart gränsen går. Jag känner mig extremt trygg med de personer som jag 

jobbar med.”  (Kriminalvårdare 6) 

Utöver synkronisering och en tydlig rollfördelning beskrivs kommunikationen i flera fall som 

avgörande för möjligheten till samarbete i riskfyllda situationer där arbetsgruppen behöver 

agera snabbt. En av kriminalvårdarna beskriver vikten av att kunna kommunicera enligt 

följande: 

”Det är tyst kommunikation vid våldssituationer. Desto färre ord jag och min kollega 

använder, desto mindre vet den intagne om vad som kommer att ske. Det är viktigt.” 

 (Kriminalvårdare 1) 

Genom kriminalvårdarnas berättelser framgår att arbetsgruppens fokus i början av en utsatt 

situation tenderar att genomsyra den fortsatta interaktionen med den intagne. Flertalet av 

kriminalvårdarna beskriver att gruppens inställning påverkar deras egen hantering av känslor. 

De lyfter fram detta genom att påpeka att kollegornas uttryck av exempelvis lugn, stress och 

rädsla ”smittar av sig” på hur de själva känner i situationen. Nedan exemplifieras hur två 

kriminalvårdare beskriver att de delar kollegors gemensamma fokus samt agerar i linje med 

den prägel situationen fått: 

”Oftast så går man med in i den här rollen, den prägeln som redan satts på situationen. 

Om det blir en brottningsmatch så kan man inte komma där och säga ”Killar nu tar vi 

det lite lugnt” utan då måste, man måste /…/ har man bestämt sig för en sak då måste 

man köra på den för om man helt plötsligt ändrar bana kan det blir ganska fel. Det blir 

ganska förvirrande och ingen vet vad de ska göra.”  (Kriminalvårdare 5) 
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”Ja man vet ju hur lätt man kan hetsa upp varandra och risken för missförstånd är ju 

ganska stor vid stressade situationer. Om någon inte uppträder lugnt så är det lätt att jag 

också blir stressad. Jag tror det sprider sig. Jag tror det kan sprida sig åt båda hållen 

väldigt lätt, speciellt i stressade situationer då folk agerar på instinkt. Då är det 

personligheten som agerar, det är svårt att hantera sådan stark stress. Det är mer att gå 

på instinkt då. Det är svårt att lära sig att man ska vara på ett visst sätt i extrem stress.”

 (Kriminalvårdare 8) 

Tre av kriminalvårdarna beskriver dock att de känt av och påverkats negativt av gruppens 

gemensamma inställning i utsatta situationer och gjort saker som inte känts rätt för dem. 

Exempel som getts under intervjuerna har berört situationer där kriminalvårdarna upplevt att 

deras kollegor använt sig av övervåld gentemot en intagen. Kriminalvårdarna beskriver att de 

då inte velat gå emot sina kollegor. De framhöll att situationer som dessa genererar känslor av 

obehag och missnöje. Dessa känslor har kriminalvårdarna valt att inte visa för sina kollegor. 

De beskriver istället att de intagit passiva roller genom att inte uttrycka sitt obehag och 

missnöje, dock utan att själva bruka övervåld. Nedan följer ett citat som illustrerar hur en 

kriminalvårdare önskat, men inte vågat agera på ett annat sätt än gruppen: 

”De finns de som tänder till med en gång, vilket inte alls är så jag arbetar. Men om min 

kollega tänder till då måste jag tända till. Jag kan inte bara stå där och säga att jag inte 

jobbar så. Jag måste liksom haka på och hjälpa till. Så gruppen har betydelse.”

 (Kriminalvårdare 9) 

5.4.2  Analys 

I resultatet görs gällande att kriminalvårdarna, i linje med Hochschilds teori (2012), använder 

olika strategier för att hantera sina känslor. Vilka strategier som används tycks vara beroende 

av arbetsgruppens sammanhållning. I de situationer där arbetsgruppen kan läsa av varandra, 

uppnå en tydlig rollfördelning, synkronisera sig, kommunicera och dela gemensamt fokus 

upplever och visar kriminalvårdarna känslor av lugn och trygghet. Att kriminalvårdarna visar 

samma känsla som de upplever i den utsatta situationen kan med utgångspunkt i Hochschild 

(2012) kopplas till strategin deep acting. Detta tolkar vi vidare som att kriminalvårdarna 

hanterar sina känslor på ett djupare plan när de upplever en god sammanhållning inom 

arbetsgruppen.  
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Strategin surface acting kan kopplas till de situationer där kriminalvårdarna inte upplever att 

gruppens sammanhållning i utsatta situationer är bra. I kriminalvårdarnas utsagor tycks de då 

inte agera utifrån sina egna känslor utan snarare gruppens. Detta tolkar vi, med utgångspunkt i 

Hochschild (2012), som ett sätt för dem att trycka undan känslor av obehag och rädsla i syfte 

att bibehålla gruppens sammanhållning. 

Hur sammanhållning inom kriminalvårdarnas arbetsgrupper skapas kan förstås med 

utgångspunkt i Collins (2004) teori om interaktionsritualer. Många av de kriterier som Collins 

hävdar är nödvändiga vid en interaktionsritual finns med i kriminalvårdarnas beskrivningar av 

hotfulla och våldsamma situationer. Collins (2004) beskriver hur gemensamt fokus i en 

aktivitet är viktigt för att en interaktionsritual ska bli möjlig. I kriminalvårdarnas 

beskrivningar blir det tydligt att gemensamt fokus i arbetsgruppen uppstår i utsatta situationer 

då deras uppmärksamhet riktas mot god kommunikation, synkronisering och en tydlig 

rollfördelning. Kriminalvårdarna nämner även att den inställning som råder i början av en 

utsatt situation ofta präglar arbetsgruppens fortsatta inställning under händelseförloppet. 

Kopplar vi ovanstående till Collins (2004) resonemang blir dessa beskrivningar ett uttryck för 

kollektivt medvetande.  

Kriminalvårdarnas beskrivning av att de ”enas” och ”blir tajta” kan tolkas med utgångspunkt i 

Collins (2004) beskrivning av att interaktionsritualer skapar en känsla av gemenskap. I 

anslutning till att det skapas en gemenskap inom arbetsgruppen tycks det som Collins kallar 

för emotionell energi bli framträdande i kriminalvårdarnas utsagor. Collins (2004) beskriver 

att den emotionella energin är avgörande för att upplevelsen av gemenskap ska infinna sig. 

Den har också en kontrollerande effekt då den är starkare än den energi som skapas hos den 

enskilda individen. Genom att kriminalvårdarna beskriver att känslor ”smittar av sig” inom 

arbetsgruppen görs den emotionella energins närvaro tydlig enligt vår tolkning. I de flesta fall 

är det känslor av trygghet och lugn som råder inom kriminalvårdarnas arbetsgrupp. Detta 

tolkar vi som förekomsten av det Collins (2004) benämner som hög emotionell energi. Vi 

tolkar det vidare som att den starka intensiteten i den emotionella energin som skapas i sin tur 

stärker gemenskapen bland kriminalvårdarna.  

Situationer där kriminalvårdare agerat på ett sätt som inte känts rätt för dem kan också tolkas 

med utgångspunkt i Collins (2004) begrepp emotionell energi. Trots att det i dessa situationer 

funnits en tydlig rollfördelning och kommunikation känner kriminalvårdarna sig inte 

tillfredsställda då de inte fullt ut delat den gemensamma sinnesstämningen i gruppen. Ett 



- 39 - 

obehag eller missnöje uppstår främst i situationer där kriminalvårdarna upplevt att deras 

kollegor brukat övervåld. Genom att dölja sina känslor utåt i den direkta situationen har 

kriminalvårdarna valt att ansluta sig till gruppens gemenskap. I linje med Collins (2004) 

resonemang om påtvingat engagemang tycks kriminalvårdarna sträva efter sammanhållning 

inom gruppen genom att dölja sina egna känslor till förmån för en lyckad interaktionsritual. 

Oavsett om det skapas en hög eller låg emotionell energi bland kriminalvårdarna tycks de 

sträva efter sammanhållning och ett gemensamt arbetssätt i en hotfull och våldsam situation.  

Sammanfattningsvis tyder analysen på att sammanhållningen inom arbetsgruppen har 

betydelse för vilka känslor som uppstår hos kriminalvårdarna i utsatta situationer. Vilka 

strategier som används för att hantera dessa känslor kan förstås utifrån Hochschilds (2012) 

begrepp surface acting och deep acting. Collins (2004) begrepp kollektivt medvetande och 

emotionell energi kompletterar Hochschilds teori genom att bidra med en djupare insikt i hur 

arbetsgruppen bidrar till och påverkar vilka känslor som uppstår hos kriminalvårdarna i 

utsatta situationer.  

5. 5  Betydelsen av arbetsgruppens sammansättning 

I detta tema redogör vi för kriminalvårdarnas beskrivningar av gruppens sammansättning, 

med fokus på betydelsen av vilka samt hur många kollegor som närvarar i utsatta situationer. I 

samband med detta uppmärksammas även vilka effekter gruppsammansättningen får på 

kriminalvårdarna gällande de känslor som uppstår samt hur dessa hanteras.  

5.5.1  Resultat 

I kriminalvårdarnas berättelser framgår att de hanterar sina känslor olika i hotfulla och 

våldsamma situationer beroende på vilka kollegor de arbetar med. Flera belyste att situationen 

upplevs olika beroende på om de arbetar med erfarna eller oerfarna arbetskollegor, där 

majoriteten upplevde det tryggare i en grupp med erfarna kollegor. Kriminalvårdarna 

motiverade detta genom att lyfta fram att erfarna kollegor har kännedom om hur utsatta 

situationer ska hanteras. Ett citat som tydligt illustrerar detta är följande:  

”Det beror på om du har erfaren personal med dig eller oerfaren /…/ Erfaren personal 

ställer sig bara i bakgrunden och då vet man att de har min rygg. Men oerfaren personal, 

då blir det jobbigt.”  (Kriminalvårdare 1) 
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Utöver att kriminalvårdarna beskriver att de känner sig trygga med erfarna kollegor beskriver 

de även en tillit till de kollegor de upplevt utsatta situationer tillsammans med tidigare. Enligt 

kriminalvårdarna framkallar dessa kollegor en känsla av lugn eftersom de vet vad kollegorna 

”går för” och de är mer ”sammansvetsade”. I följande två exempel beskriver kriminalvårdarna 

betydelsen av att känna tillit till sina kollegor i hotfulla och våldsamma situationer: 

”Det handlar ju, det låter lite abstrakt, men om tillit. Säg att arbetslaget är på 20 

personer och jag har varit i, jag har legat och brottats med tio av de här. Jag vet vad 

dom går för när det kommer till att ta hand om de här svåra situationerna. Jag vet att 

dom är psykiskt och fysiskt kapabla att klara av det. Dom personerna har, de har jag 

större förtroende för. Fram tills att jag är med om en liknande situation med någon 

annan som jag inte har den tidigare erfarenheten med vet jag ju inte riktigt vad som 

kommer att hända, det känns inte tryggt.” (Kriminalvårdare 2) 

 

”Det känns tryggt att jobba i grupp för att jag vet att vi kan hantera situationen. Jag litar 

på mina kollegor och de litar på mig. Man behöver inte tänka så mycket på vad andra 

gör. Man behöver inte vara orolig för att någon kommer att backa ur och att jag kommer 

att stå där själv. Utan man hjälps åt i alla lägen.”  (Kriminalvårdare 6) 

Kriminalvårdarna beskriver att det finns en problematik med att arbeta med nya kollegor då 

de inte vet vad de ”går för” i ”skarpa lägen”. I dessa situationer beskriver kriminalvårdarna att 

känslor som stress och osäkerhet uppstår. Dessa känslor uppstår, enligt kriminalvårdarna, 

både inom gruppen och hos dem själva. De påpekar dock att de inte visar dessa känslor utåt 

eftersom det är viktigt att behålla kontrollen för att inte göra den hotfulla och våldsamma 

situation mer riskfylld. Ett citat som speglar en kriminalvårdares upplevda problematik med 

oerfarna kollegor i utsatta situationer är följande:  

”För det farligaste som jag upplevde, och det som den ordinarie personalen uttryckte var 

att det var väldigt många vikarier som inte hade tillräcklig förståelse för sig själv eller 

hur man hanterar en våldssituation. Även om man är två personer på pappret var det 

bara en som kunde hantera ett våldsutbrott från en klient och i det fallet blir det ju 

farligt” (Kriminalvårdare 2) 
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I intervjuerna framkom att det inte enbart handlar om vilka kollegor som är närvarande vid 

utsatta situationer, även antalet kollegor har betydelse för vilka känslor som uppstår hos 

kriminalvårdarna. Majoriteten beskrev att de känner sig tryggare om de är flera som kan 

ingripa, framförallt för att kunna kontrollera de utsatta och ibland kaosartade situationer som 

uppstår i arbetet. Dessa beskrivningar var framförallt framträdande vid kriminalvårdarnas 

skildringar av våldsamma situationer med intagna. Två citat ifrån intervjuerna som illustrerar 

betydelsen av antalet personer vid en utsatt situation är följande:  

”Just där kände inte jag att det var något känsligt. Just för att vi var fyra personer och 

det gör att man känner sig mer trygg. Det hade varit skillnad om vi varit två. Då hade jag 

tänkt att det här kan sluta illa. Om man inte har kontroll över situationen.”

 (Kriminalvårdare 10) 

 

”Är det en klient där man vet sen tidigare att den är våldsbenägen, är vi två då så är vi 

på helspänn. Är vi tre så är det tryggt.”  (Kriminalvårdare 2) 

Även om det visat sig att kriminalvårdarna känner sig tryggare tillsammans med flera 

kollegor framgick att några kriminalvårdare upplever att det kan bli rörigt och förvirrande att 

vara alltför många på plats vid en utsatt situation. De betonade att detta kan resultera i att det 

blir en otydlighet gällande vem som ska göra vad och att arbetsgruppen på så vis tappar 

kontroll över situationen. Vid sådana tillfällen beskriver kriminalvårdarna att arbetsgruppens 

säkerhet riskeras i stor utsträckning vilket leder till ett ökat stress- och adrenalinpåslag. När 

detta sker beskriver flertalet av kriminalvårdarna att det är större risk att rädsla, oro eller 

irritation infinner sig i arbetsgruppen. En kriminalvårdare resonerar om hur för många 

kollegor på plats kan vara negativt:  

”För det är också något som man lär sig, att det inte är bra om hela halva manskapet är 

där det händer. Det ska inte vara för mycket folk liksom.”  (Kriminalvårdare 4) 

5.5.2  Analys 

Kriminalvårdarna beskriver generellt en trygghet när det gäller att arbeta i grupp vid utsatta 

situationer. Flera beskriver dock att känslan av trygghet inte enbart beror på kollegorna i sig. 

Resultatet visar att gruppsammansättningen tycks ha en avgörande roll för vilka känslor som 

uppstår hos kriminalvårdarna.  
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Våra tidigare analysavsnitt har indikerat, med utgångspunkt i Hochschilds (2012) teori, att 

förväntningarna från arbetsgruppen samt arbetsgruppens sammanhållning har betydelse för 

vilken strategi som kriminalvårdarna använder för att hantera sina känslor. På motsvarande 

vis tycks det finnas skillnader i kriminalvårdarnas hantering av känslor beroende på gruppens 

sammansättning. Vid arbete med erfarna och rätt antal kollegor beskriver de flesta att de 

känner ett lugn och har kontroll över situationen. Utifrån Hochschilds (2012) teori tolkar vi 

deras beskrivning av lugn och kontroll som att de använder sig av strategin deep acting. Detta 

blir synligt genom att de både utstrålar, så väl som upplever, ett lugn och en känsla av kontroll 

i utsatta situationer.  

Kriminalvårdarna beskriver att det upplever det jobbigt och problematiskt att arbeta med 

oerfarna och felaktigt antal kollegor i utsatta situationer, men visar inte detta utåt. Detta kan 

genom tillämpning av Hochschilds (2012) teori tolkas som att kriminalvårdarna använder sig 

av strategin surface acting. Vi tolkar det utifrån kriminalvårdarnas beskrivningar som att de 

brottas med känslan av oro, men lyckas inte undantrycka känslan fullständigt. Genom att gå in 

i en roll lyckas de dock utåt visa en känsla av kontroll för att kunna hantera den hotfulla och 

våldsamma situationen. Surface acting blir således en strategi som kriminalvårdarna använder 

sig av för att kontrollera vilka känslor de sänder ut till arbetsgruppen och den intagne.  

Genom att ta utgångspunkt i Collins (2004) teori om interaktionsritualer kan förståelsen för 

vilken betydelse gruppens sammansättning har i en utsatt situation fördjupas. Hög emotionell 

energi kan tillämpas för att förstå de situationer där kriminalvårdarna upplever att 

gruppsammansättningen fungerar bra. Collins (2004) beskriver hur en hög emotionell energi 

innebär att individens tillit och känsla av solidaritet till övriga personer i interaktionen stärks. 

I linje med Collins (2004) blir det tydligt hur kriminalvårdarna upplever en stark känsla av 

gemenskap och tillit i de tillfällen där de upplevt att gruppsammansättningen fungerat bra. 

Detta blir synligt genom uttryck som ”då vet man att de har min rygg” och ”jag litar på mina 

kollegor”.  

Kriminalvårdarna lyfter fram att både ”för få” och ”för många” kollegor på plats kan skapa en 

känsla av oro och stress. Dessa känslor tycks även vara kopplade till arbetet med oerfarna 

kollegor. I beskrivningarna från kriminalvårdarna återfinns uttryck om att det kunnat ”sluta 

illa” och att de är på ”helspänn” då gruppens sammansättning inte upplevs vara optimal. Med 

utgångspunkt i Collins (2004) är vår tolkning att dessa situationer genererar en låg emotionell 

energi inom arbetsgruppen samt hos den enskilda kriminalvårdaren. Collins (2004) beskriver 
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att interaktioner som genererar låg emotionell energi kan leda till att individer inte vill delta i 

liknande interaktioner vid senare tillfällen. Detta resonemang kan öka förståelsen för 

kriminalvårdarnas beskrivningar av att de inte vill arbeta med ”för få” eller ”för många” samt 

oerfarna kollegor.  

Sammanfattningsvis tyder analysen på att gruppens sammansättning har betydelse för vilka 

känslor som uppstår och hur dessa hanteras av kriminalvårdarna. Hochschilds (2012) begrepp 

surface acting tycks tillämpas av kriminalvårdarna då gruppens sammansättning inte är 

optimal. I motsats till detta tycks deep acting tillämpas i situationer då det är en fungerande 

gruppsammansättning. Collins (2004) kompletterar vidare förståelsen för betydelsen av 

gruppens sammansättning. Detta då den emotionella energins intensitet i en hotfull och 

våldsam situation tycks bero på vilka kollegor som närvarar. Intensiteten stärker eller hotar i 

sin tur arbetsgruppens framtida känsla av gemenskap. 

5.6  Kollegors betydelse vid debriefing 

I detta tema uppmärksammas kriminalvårdarnas beskrivningar av debriefing som ett sätt att 

hantera sina känslor efter en utsatt situation. I anslutning till dessa beskrivningar redogör vi 

för hur kriminalvårdarna använder sig av debriefing samt vilken betydelse de tillskriver sina 

kollegor i dessa situationer.  

5.6.1  Resultat 

Som konstaterats under tidigare teman beskriver kriminalvårdarna en mängd olika känslor 

som kan uppstå i hotfulla och våldsamma situationer. Det som blir framträdande i de flesta av 

deras berättelser är att de inte reflekterar över dessa känslor förrän efter den utsatta 

situationen. Ett citat som illustrerar detta är:  

”Efter en sådan händelse analyserar man vad som hände. Hur såg det ut, varför såg det 

ut som det gjorde? Men det är mest efteråt. Irritationen kanske kommer eller tvärtom att 

man känner så här; Gud vad bra, gud vad tryggt det känns (…) under själva situationen 

får man sån adrenalin att du hinner liksom bara tänka att nu måste du agera. Vare sig 

man är lugn eller inte får man det här påslaget.”  (Kriminalvårdare 3) 

Ett annat resonemang som genomsyrar nästan samtliga intervjuberättelser är att 

kriminalvårdarna finner det mer acceptabelt att visa hur man känner inför gruppen efter en 

hotfull och våldsam situation än i den direkta situationen. Flertalet uppmärksammar i 

intervjuerna att det finns möjlighet att träffa sin arbetsgrupp, under arrangerade former, efter 
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den utsatta situationen. Detta kallar kriminalvårdarna i flertalet av intervjuerna för 

”debriefing”. Tonvikten vid debriefing beskrivs framförallt läggas vid att kommunicera med 

kollegor samt dela med sig av de känslor som uppstått i den utsatta situationen. En av 

kriminalvårdarna uttrycker detta på följande vis:  

”För att i de här situationerna så, så finns det ett ganska tydligt, en start och ett ganska 

tydligt slut på situationen. Den startar när hotet eller våldet kommer och slutar när hotet 

är slut och när våldet är slut, då har man antingen, det är fult att säga men vunnit eller 

förlorat. Det är nästan det handlar om och (…) i och för sig i efterbearbetning efter 

sådana här situationer hade vi alltid debriefing där man dels pratade om vad som hade 

hänt och även försökte lätta på känslorna. Och jag, det där är nästan uppbyggt för 

personer som är utåtriktade i sina känslor, som bara kan lätta på det direkt”  

 (Kriminalvårdare 2) 

Majoriteten av kriminalvårdarna nämnde att det kan vara bra att ”lätta på sina känslor” och 

”prata av sig” efter en riskfylld situation. Det framkom dock att de har olika inställning till om 

debriefing bör vara arrangerad av arbetsgivaren eller ske på eget initiativ. Det var endast två 

av kriminalvårdarna som beskrev att de utnyttjat ”arrangerad debriefing”. Övriga betonar att 

det finns andra möjligheter om man upplever ett behov av att prata av sig efter en hotfull och 

våldsam situation. Två av kriminalvårdarna nämner att de ser sin chef som en givande resurs 

och att de ofta vänder sig till denne för att ”ventilera känslor”. På frågan om varför de 

anförtror sina känslor till chefen påpekar båda att deras chefer är duktiga på att dela med sig 

av sina egna erfarenheter av hot och våld i tjänsten. Detta upplevs underlättandet av att våga 

dela med sig av sina egna känslor. En av kriminalvårdarna beskriver även att hans chef är bra 

på att skapa ett klimat som ”öppnar upp” för att kollegor på avdelningen ska prata om hur de 

känner efter en utsatt situation: 

”Den kriminalvårdsinspektören eller chefen som jag pratade om han var ju ledig under 

sommaren halva tiden och då fanns ju en benägenhet att ta upp känslor mer och prata 

om saker när han var där än när vikarien var där. Det påverkade hur mycket man 

ventilerar sådant där. Det berodde framförallt på vilken chef som var på plats liksom.”  

  (Kriminalvårdare 4) 

Ett fåtal av kriminalvårdarna nämnde att de varken pratar om sina känslor med gruppen eller 

med sin chef. Dessa lyfter istället fram att de väljer en eller två kollegor att anförtro sig till 

efter en hotfull eller våldsam situation.  
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”Men det beror på också hur man är som person tror jag. Oftast lägger vi inte 

värderingar i det här (…) som man säger (…) men om man tycker att det är obehagligt 

kan man prata med någon som man kanske är bättre vän med också.”  

  (Kriminalvårdare 5) 

Några kriminalvårdare lyfter fram att de inte behöver ventilera sina känslor överhuvudtaget. 

Dessa hänvisar till att de arbetat som kriminalvårdare under en längre tid. De beskriver att de 

hanterar sina känslor annorlunda i dagsläget än vad de gjorde som nyanställda och berörs inte 

längre av hot och våld i arbetet. Under sin tid i tjänsten har de varit med om många jobbiga 

situationer och säger att de vant sig vid att hantera dessa på sitt eget sätt.  

5.6.2  Analys 

I kriminalvårdarnas berättelser görs tydligt att en rad olika känslor aktualiseras i hotfulla och 

våldsamma situationer. Trots att de i många fall är medvetna om känslorna, beskriver flera att 

det inte finns utrymme att mer ingående reflektera över dem förrän efter den utsatta 

situationen. I tidigare analysavsnitt har förväntningar på uppvisade känslor i den direkta 

situationen kunnat kopplas till Hochschilds (2012) begrepp känsloregler. Regler och normer 

gällande känslor inom arbetsgruppen tycks se annorlunda ut då situationen har lugnat ner sig 

och de intagna inte längre finns närvarande. Med utgångspunkt i Hochschilds (2012) teori 

tolkar vi det som att känsloreglerna efter en utsatt situation karaktäriseras av en större 

öppenhet för olika känslouttryck än tidigare. Vidare tolkar vi det som att debriefing ger 

kriminalvårdarna möjlighet att uttrycka känslor som de tidigare dolt. För att återkoppla till 

Hochschilds (2012) teori tolkar vi detta som att strategierna surface acting eller deep acting 

inte tillämpas i samma utsträckning efter en hotfull och våldsam situation.  

Det finns kriminalvårdare som beskriver att de inte har behov av debriefing eller någon annan 

typ av samtalsform där de kan ventilera sina känslor. De motiverar detta med att de arbetat 

länge inom kriminalvården och inte längre berörs av hot och våld. Dessa utsagor kan tolkas 

med utgångspunkt i Hochschilds (2012) resonemang om att avståndet mellan egna känslor 

och de känslor som förväntas utifrån yrkesrollen minskar när känslor frekvent döljs. Vi tolkar 

det som att det med åren sker en känslomässig avtrubbning hos kriminalvårdarna. 

Hochschilds (2012) begrepp deep acting, som beskrivs operera i det undermedvetna, tycks 

därmed framträdande hos de kriminalvårdare som upplevt mycket hot och våld.  
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Kriminalvårdarna beskriver att de väljer vem de ventilerar sina känslor med efter en utsatt 

situation. I situationer där kriminalvårdarna omger sig med nära kollegor och chefer blir det 

synligt att det som Collins (2004) kallar för hög emotionell energi skapas. Att 

kriminalvårdarna beskriver att enskilda kollegor och chefer har betydelse vid debriefing, 

indikerar att arbetsgruppens betydelse som beskrivits som viktigt i den direkta hot och våld 

situationen verka vara mindre viktig. I tidigare analysavsnitt har vi, med utgångspunkt i 

Collins (2004), tolkat kriminalvårdarnas beskrivningar av för små arbetsgrupper som ett 

hinder för att interaktionen ska kunna generera hög emotionell energi. Små arbetsgrupper 

tycks dock inte vara ett hinder för att hög emotionell energi ska genereras efter den utsatta 

situationen. I det här fallet verkar snarare en eller ett fåtal kollegor vara en förutsättning för att 

hög emotionell energi ska uppstå.  

Sammanfattningsvis tyder analysen på att det finns en stor acceptans hos kriminalvårdarna när 

det gäller vilka känslor som får uttryckas vid debriefing. Det har vidare framkommit att den 

enskilda kollegan tycks ha större betydelse än arbetsgruppen vid hanteringen av dessa 

känslor. Utifrån Hochschilds (2012) teori har vi tolkat det som att surface och deep acting inte 

är framträdande då känsloregler karaktäriseras av acceptans och öppenhet. Collins (2004) 

begrepp hög emotionell energi ökar förståelsen för debriefingens positiva effekt på 

kriminalvårdarna.  
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6. Avslutande diskussion 

Föreliggande kapitel inleds med att vi sammanfattar resultat och analys genom att besvara 

studiens två frågeställningar. Sammanfattningen följs av ett avsnitt där studiens resultat och 

analys diskuteras utifrån den tidigare forskning som presenterats. Därefter riktas fokus mot att 

diskutera resultat och analys i förhållande till studiens teoretiska ramverk samt ett avsnitt där 

vi diskuterar hur studiens resultat formats av våra metodologiska val. Kapitlet avslutas med 

hur studien kan tillämpas i praktiken och förslag på fortsatt forskning inom det aktuella 

område som studerats.  

6.1  Resultat och analys kopplat till frågeställningar 

Studiens syfte har konkretiserat genom två frågeställningar. Nedan besvaras dessa 

frågeställningar genom en summering av studiens resultat och analys.  

Frågeställning 1: Vilka känslor beskriver kriminalvårdare uppstår när de utsätts för hot och 

våld i arbetet? 

Studien visar att ett flertal känslor kan uppstå hos kriminalvårdarna i hotfulla och våldsamma 

situationer på arbetet. Negativa känslor som förekommit i kriminalvårdarnas utsagor är 

följande: frustration, förvirring, irritation, missnöje, obehag, oro, osäkerhet, rädsla och stress. 

Kriminalvårdarna har även beskrivit positiva känslor som: kontroll, lugn, tillit och trygghet. 

Studiens resultat visar att vilka specifika känslor som uppstår i en hotfull och våldsam 

situation samt hur dessa hanteraspåverkas av arbetsgruppen. Detta redogör vi för i vår andra 

föreställning i avsnittet nedan.  

 
Frågeställning 2: Hur beskriver kriminalvårdare betydelsen av kollegors närvaro för de 

känslor som uppstår och för hur dessa hanteras? 

Resultatet visar att kollegors närvaro i hotfulla och våldsamma situationer har betydelse för 

vilka känslor som uppstår och hur dessa hanteras av kriminalvårdarna. Vidare har det, utifrån 

kriminalvårdarnas utsagor, gått att urskilja att kollegors närvaro påverkar kriminalvårdarnas 

känslohantering före och efter den direkt utsatta situationen.  

I kriminalvårdarnas utsagor framgår att de upplever förväntningar från kollegor gällande vilka 

känslor som är mer och mindre lämpliga att visa i utsatta situationer. Enligt kriminalvårdarna 

leder detta till att de, i den riskfyllda situationen, döljer känslor av oro, rädsla och stress för att 

uppvisa en professionalitet. Kollegors förväntningar på känslokontroll kan dels förstås genom 

Hochschilds (2012) begrepp känsloregler, känslopåminnelser och surface acting, dels ur 
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Collins (2004) resonemang om moral och symboler. Dessa teorier bidrar till att förklara hur 

kriminalvårdarna skapar och anpassar sig till regler och normer inom arbetsgruppen.  

En annan beskrivning av kollegors betydelse, som kommer till uttryck i kriminalvårdarnas 

berättelser, är vikten av arbetsgruppens sammanhållning och sammansättning. Detta har 

kunnat kopplas till Collins (2004) resonemang om kollektivt medvetande. I utsatta situationer 

verkar kriminalvårdarnas upplevelserav sammanhållningen framförallt bero på om 

kriminalvårdarna kan läsa av sina kollegor, synkronisera sig, skapa en tydlig rollfördelning, 

kommunicera och dela gemensamt fokus. Utöver detta har det gått att urskilja att, vilka 

kollegor samt hur många kollegor som är närvarande, påverkar de känslor som uppstår hos 

kriminalvårdarna. Vid de tillfällen kriminalvårdarna upplever en god sammanhållning och en 

fungerande gruppsammansättning uppstår känslor av lugn och trygghet. Förståelse för de 

känslor som genereras samt hur de hanteras av kriminalvårdarna i dessa situationer har 

kopplats till Collins (2004) resonemang om hög emotionell energi samt Hochschilds (2012) 

begrepp deep acting. I de situationer där arbetsgruppens sammanhållning och sammansättning 

inte är optimal upplever kriminalvårdarna känslor av oro, rädsla och stress. Detta har kopplats 

till Collins (2004) resonemang omlåg emotionell energi samt Hochschilds (2012) begrepp 

surface acting.  

Kriminalvårdarna beskriver att kollegornas närvaro vid debriefing har betydelse för vilka 

känslor som uppstår samt hur dessa hanteras efter en utsatt situation. Vem kriminalvårdarna 

väljer att prata varierar mellan chefen, arbetsgruppen och en nära kollega. Förväntningar på 

känslokontroll är inte framträdande efter den utsatta situationen som istället karaktäriseras av 

en öppenhet för olika känslouttryck enligt kriminalvårdarna. Detta har vi kunna koppla till 

Hochschilds (2012) begrepp känsloregler. Att kriminalvårdarna inte längre förväntas dölja 

eller uppvisa specifika känslor har vidare tolkats som att Hochschilds (2012) strategier surface 

acting och deep acting inte tycks lika framträdande efter, som i den utsatta situationen. 

Kriminalvårdarna beskriver att de känner tillit till de kollegor de ventilerar sina känslor med 

vilket kopplats till Collins (2004) resonemang om hög emotionell energi. 

6.2  Resultat och analys kopplat till tidigare forskning 

I kapitlet med tidigare forskning presenterades internationell och svensk forskning som 

bedrivits inom den forskningskontext som vår studie ingår i. I föreliggande avsnitt kommer vi 

att föra en diskussion om studiens resultat och analys i förhållande till tidigare forskning. För 

att göra texten mer läsvänlig kommer diskussionen att följa samma struktur som forsknings 
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kapitlet: Hot och våld inom kriminalvården, Emotioner inom kriminalvården och 

Arbetsgruppens betydelse. 

I temat Hot och våld i kriminalvården presenterades forskning om hur vanligt förekommande 

hot och våld är inom kriminalvården. Vår studie visar, i linje med tidigare forskning (Brå, 

2006), att hot och våld är ett relativt vanligt fenomen. Brås studie (2006) stärker det denna 

studies resultat, då det visat sig att hot är mer vanligt än våld. Våldet beskrivs i Brås studie 

ofta som mindre allvarligt, vilket även ter sig vara fallet i vår studie. Det hot och våld som 

uppstår beskrivs av kriminalvårdarna i vår studie ske i kontakt med de intagna. Detta 

konstateras även av tidigare forskning (Konda, Reichard och Tiesman, 2012, Wortley, 2002).  

I temat Emotioner i arbetet presenterades forskning om vilka känslor som kriminalvårdarna 

kommer i kontakt med i yrket. Olika känslor som lyfts fram i tidigare forskning är skräck, 

stress, oro, obehag och frustration men även lugn och glädje (Crawley, 2004; Tracy, 2004). 

Detta kan relateras till vår studies resultat och analys som indikerar att känslor av olika slag är 

vanligt förekommande hos kriminalvårdarna. Att poängtera är dock att vi i vårt resultat- och 

analysavsnitt inte kan uttala oss om känslor generellt inom kriminalvårdarnas arbete. Vi kan 

enbart uttala oss specifikt om känslor vid hotfulla och våldsamma situationer.  

Likt tidigare forskning (Crawley, 2004; Tracy, 2004) visar vårt resultat också att det finns 

känslor som anses mer och mindre passande i olika situationer. Det blir i vår studie 

framträdande att kriminalvårdarna inte förväntas visa alltför starka känslor, exempelvis 

genom att gråta eller skratta, vid hotfulla och våldsamma situationer. I linje med Crawleys 

(2004) argumentation om att kriminalvårdare behöver kontrollera sina känslor blir det i vårt 

resultat synligt att kriminalvårdarna beskriver att de förväntas styra sina känslor för att 

upprätthålla kontroll och säkerhet i riskfyllda situationer.  

I denna studies resultat och analys framkom att det finns förväntningar från kollegor att 

kriminalvårdarna bör visa upp ett lugn och en kontroll under den hotfulla och våldsamma 

situationen. Denna beskrivning kan relateras Pogrebin och Pools (1991) forskning som i sin 

studie om poliser funnit att det är vanligt att dessa döljer känslor som inte går i linje med 

förväntningar som finns på professionen. Nylander (2006) beskriver i sin forskning att det är 

komplext och utmanande för kriminalvårdarna att hantera sina känslor i arbetet. Detta är även 

utmärkande för kriminalvårdarnas berättelser i vår studie. I likhet med Nylanders (2006) 
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forskning har vårt resultat och analysavsnitt visat att professionalitet är en betydelsefull faktor 

som gör att kriminalvårdarna undantränger sina känslor vid hot och våld på arbetet.  

I temat Arbetsgruppens betydelse presenterades forskning med fokus på arbetsgruppen och 

kollegors betydelse för hur kriminalvårdarna hanterar sina känslor i arbetet. Enligt tidigare 

forskning (Nylander, 2006, Bruhn, Lindberg & Nylander, 2008) har sammanhållningen 

mellan kriminalvårdare betydelse för hur de hanterar sina känslor. Vår studie ger stöd åt en 

sådan tolkning då det visat sig att känsla av gemenskap vid hotfulla och våldsamma 

situationer har betydelse för kriminalvårdarna känslohantering. Detta exemplifieras även i 

tidigare forskning, bland annat genom Tracy (2004) vars studie visar att kriminalvårdare 

utvecklar en ”vi- och dom- mentalitet” gentemot de intagna för att kunna distansera sig 

emotionellt. Vi vill dock framhäva att fokus i kriminalvårdarnas berättelser i vår studie sällan 

riktats mot att beskriva en stark uppdelning mellan intagna och kriminalvårdarna. Vikten har 

snarare legat på att beskriva en stark sammanhållning inom yrkesgruppen och de faktorer som 

stärker denna grupptillhörighet.  

Martin (1999) nämner i sin forskning att humor och skratt används inom polisen som 

neutraliserande och viktiga för arbetsgruppens gemensamma hantering av känslor. I vår studie 

framkom inga beskrivningar av skratt och humor som verktyg för att hantera känslor. Här 

skiljer sig således vårt resultat från tidigare forskning. Kriminalvårdarna i vår studie la istället 

tonvikt vid att beskriva debriefing med kollegor eller chefer, som ett sätt att i efterhand 

hantera sina känslor.  

I vår forskningsöversikt har tidigare forskning från närliggande områden presenterats. Med 

detta i åtanke bör man ställa sig kritisk till om poliser och kriminalvårdares yrkesroller i alla 

avseenden går att jämföra samt om förhållanden i fängelser kan likställas med de i häktet. Att 

vi inkluderat forskning från närliggande områden beror framförallt på bristen på forskning 

med fokus på häktesverksamheten. Vi vill dock belysa att det går att identifiera en rad likheter 

mellan vår studie och den tidigare forskning som presenterats. 

6.3  Resultat och analys kopplat till teori 

I teorikapitlet presenterades två teorier som tillämpats som analytiska verktyg i studien. Dessa 

två var Hochschilds (2012) teori om emotioner samt Collins (2004) teori om 

interaktionsritualer. Diskussionen i detta avsnitt kommer framförallt att lägga vikt vid hur de 

teoretiska val som gjorts kan tänkas ha påverkat utfallet av studiens resultat och analys.  
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Hochschilds (2012) och Collins (2004) teorier har bidragit till förståelse för vad som sker i de 

undersökta situationerna, både ur ett individ-och grupperspektiv. Studiens resultat har därför 

kunnat analyseras med utgångspunkt i ett bredare perspektiv än om vi avgränsat oss till enbart 

en av teorierna. Valet av två teorier har i detta fall påverkat studien i en positiv riktning då de 

utgjort adekvata och kompletterande hjälpmedel för att besvara syfte och frågeställningar. 

De frågeställningar som ligger till grund för studien utformades med våra valda teorier i 

åtanke. Forskningsprocessen har därmed fått sin riktning av Hochschilds och Collins teorier 

vilket kan tänkas avspeglas i studiens resultat och analys. Till exempel har intervjuguiden 

utformats med teorierna i fokus, vilket i sin tur med stor sannolikhet influerat 

kriminalvårdarnas svar. Hade andra teorier tillämpats kan tänkas att kriminalvårdarnas svar 

styrts i en annan riktning.  

En kritik som kan framföras mot Hochschilds teori är att den förutsätter att individer hanterar 

sina känslor då de utför emotionellt arbete. Vi ställer oss frågande till om Hochschilds teori 

lämnar utrymme för andra förklaringsmodeller utöver att individen undantränger eller går in i 

en roll för att hantera känslor. När kriminalvårdarna i vår studie beskrivit att de upplevt 

samma känsla som de förmedlat utåt kan detta tänkas vara en beskrivning av en genuin känsla 

snarare än en strategi som de tillämpar. Vi anser att det är rimligt att anta att genuina känslor 

kan uppstå hos kriminalvårdarna, utan att dessa nödvändigtvis behöver hanteras genom 

tillämpning av strategier. I samband med detta kan påpekas att begreppet deep acting har varit 

svårt att använda som analysverktyg. Att deep acting opererar i en individs undermedvetna 

har medfört svårigheter för oss att tolka när strategin tillämpas av kriminalvårdarna. 

Sammanfattningsvis har teorierna har visat sig vara värdefulla i denna studies analys då vi 

funnit ett flertal gemensamma nämnare mellan empiri och vårt teoretiska ramverk. För att visa 

på vårt kritiska förhållningssätt har inte enbart empiri som bekräftar teorierna presenterats. 

Studiens analys innehåller även utsagor som inte fullständigt kan förklaras utifrån det 

teorietiska ramverket. Andra teorier hade kunnat adderas i analysen för att öka förståelsen 

ytterligare för det som vår empiri indikerat. Kriminalvårdarna har exempelvis belyst att deras 

personlighet har betydelse för hur de hanterar känslor som uppstår i hotfulla och våldsamma 

situationer. Kriminalvårdarna tycks även ha föreställningar om sina kollegor som påverkar 

hur de upplever riskfyllda situationer. Ökad förståelse för personlighet och föreställningars 

betydelse kan skapas genom att tillämpa teorier om identitet och identitetsskapande. 
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6.4  Resultat och analys kopplat till metod 

I studiens metodkapitel presenterades vårt val av metodologiskt angreppssätt vilket följdes av 

en beskrivning av hur vi praktiskt gått tillväga med arbetet i studien. I detta avsnitt förs en 

diskussion gällande hur dessa val kan tänkas påverkat resultatets utfall.  

En första aspekt som kan tänkas haft en inverkan på resultatet är studiens urvalsprocess. Att 

urvalet har präglats av ett så kallat snöbollsurval har begränsat oss i vår strävan efter variation 

av respondenter i fråga om ålder och tid i tjänst. De flesta av respondenterna i studien är 

mellan 25-30 år. Vi saknar således beskrivningar från äldre kriminalvårdare med lång 

erfarenhet inom yrket. Vidare bör lyftas fram att respondenterna arbetar på olika avdelningar 

och har olika yrkespositioner inom dessa. Inom detta område har vi således lyckats nå en 

variation. Det man däremot bör uppmärksamma är att olika arbetstagare från olika 

avdelningar kan ha skilda uppfattningar om gränser för vad som betraktas som hot och våld 

på arbetsplatsen, beroende på förekomsten av hot och våld på den specifika avdelningen. 

Detta påverkar med stor sannolikhet hur man uppfattar det som hänt, vilka känslor som blir 

framträdande och hur man förhåller sig till gruppen. Om vi hade haft möjlighet till ett mer 

avgränsat urval där kriminalvårdarna hade mer likartad bakgrund kan tänkas att andra 

beskrivningar erhållits och resultatet hade sett annorlunda ut. Vad gäller uppdelning av kön 

bland respondenterna har slumpen skapat en jämn fördelning mellan män och kvinnor, vilket 

varit positivt utifrån vår strävan mot variation i urvalet.  

En andra aspekt som kan tänkas påverka studiens resultat är planeringen och genomförandet 

av intervjuerna. Det vi uppmärksammade på ett tidigt stadium i intervjugenomförandet var att 

kriminalvårdarna sällan beskrev hot och våld som två skilda företeelser. Det var även tillfällen 

under intervjuerna där kriminalvårdarna inte skiljde på beskrivningar av att hantera 

situationen och hantera sina känslor. Att kriminalvårdarna har haft svårt att separera vissa 

begrepp och beskrivningar tänkte vi berodde på vår förmåga att intervjua eller att detta var en 

effekt av vår på förhand utformade intervjuguide. När vi ställde följdfrågor som uppmanade 

respondenterna att förtydliga om de talade om hot eller våld samt hantering av situation eller 

känslor framkom att respondenterna upplevde att dessa ofta är tätt sammankopplade. Detta 

har gjort det svårt för oss att uttala oss om dessa begrepp separat i studiens resultat och analys. 

Att begreppen är svåra att skilja åt stärkte vårt val av att använda oss av beskriva hot och våld 

som utsatta och riskfyllda situationer.  
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En tredje aspekt av metodarbetet som kan tänkas påverkat studiens resultat och analys är vår 

bearbetning av det empiriska materialet. Att vi varit två personer som transkriberat och 

bearbetat intervjumaterialet anser vi har minskat risken för en alltför ensidig subjektivitet vid 

tolkningen.  

6.5  Studiens tillämpning i praktiken  

Diskussionen om kriminalvårdarnas arbetssituation lägger i dagsläget stor vikt vid frågan om 

personaltäthet inom häktesverksamheten. Situationen då en kriminalvårdare år 2010 avled till 

följd av våld från en intagen har skapat en diskussion om vikten av att vara många vid 

hanteringen av intagna. Vår studies resultat och analys har gått i samma riktning då 

kriminalvårdarna lyft fram att de inte vill arbeta ensamma. Detta verkar däremot, utifrån vår 

studie, inte vara den enda betydelsefulla faktorn för kriminalvårdarnas upplevelse av hotfulla 

och våldsamma situationer. Något som bör lyftas upp och diskuteras mer anser vi är 

betydelsen av gruppens sammansättning. För att överföra detta i praktiken kan det tänkas vara 

aktuellt för de som ansvarar för rekrytering i kriminalvården att ta hänsyn till vilka 

kriminalvårdare som ska arbeta tillsammans. Vi anser att det inte enbart är av vikt att ta 

hänsyn till om en enskild individ passar för yrket och öka personaltätheten, utan även i detta 

tidiga skede ha arbetsgruppen i åtanke när man sätter ihop team. Genom att arbeta strategiskt 

med att utforma arbetsgrupper kan rekryterarna sträva efter att främja både välbefinnande hos 

arbetstagarna samt framgång i hanteringen av hotfulla och våldsamma situationer.  

 

I praktiken kan det även vara värdefullt att planera introduktionsutbildningar där man inte 

enbart fokuserar på att den nyrekryterade kriminalvårdaren ska besitta praktisk kompetens för 

arbetet. Då kriminalvårdarna i denna studie lyfter att de är mer trygga samt hanterar utsatta 

situationer bättre med kollegor de känner sedan tidigare är det relevant att fokusera på 

teambuilding under introduktionen. På så vis kan oerfarna och erfarna kollegor utbyta 

kunskap och erfarenheter. Detta skulle öka kriminalvårdarnas medvetenhet om hur kollegorna 

agerar i utsatta situationer, vilket vi tror skulle stärka gemenskapen och förmågan att hantera 

dessa situationer på ett framgångsrikt sätt.  

6.6  Förslag på fortsatt forskning 

Vårt forskningsbidrag har i denna studie varit att inrikta oss på hotfulla och våldsamma 

situationer som kriminalvårdare utsätts för i arbetet. Fokus har vidare riktats mot gruppens 

betydelse i dessa situationer för hanteringen av känslor. Detta område är, utifrån den 
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genomgång av forskning som vi gjort, relativt outforskat. Forskning inom en svensk kontext 

tycks mer outforskat än internationellt. Detta öppnar för möjligheter till framtida studier inom 

detta område då det finns ytterligare kunskapsluckor att fylla. 

Vår uppfattning är att arbetet mellan de olika avdelningarna på häktet skiljer sig åt. Det skulle 

således vara intressant bedriva vidare studier med tydligare avgränsningar till en specifik 

avdelning för möjligheten till djupare förståelse för de förutsättningar och påverkansfaktorer 

som råder där. Ett sådant angreppssätt tillåter fokusgruppsintervjuer som metodologiskt 

tillvägagångssätt vilket hade gett studien en annan intressant infallsvinkel. Vidare forskning 

skulle därefter kunna utgöras med tonvikt på komparativa studier där man jämför olika 

arbetsgrupper inom häktesverksamheten. Detta skulle ge möjligheten att finna skillnader 

mellan avdelningarna gällande gruppernas hantering av känslor i hotfulla och våldsamma 

situationer. Förekommande i några av kriminalvårdarnas utsagor var att chefen hade en 

inverkan på hur känslor hanteras efter en utsatt situation. Med utgångspunkt i detta skulle ett 

maktperspektiv kunna appliceras för att ge en bredare förståelse för hur känslor som uppstår, 

hanteras och vidmakthålls i utsatta situationer inom kriminalvården.  
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Bilaga 1: Kontaktmejl 

 

Hej! 

Vi heter Liisa Linnarsson och Cecilia Wilander studerar på Uppsala Universitet vid 

Sociologiska institutionen, inriktning personal och arbetsliv. Denna termin skriver vi C-

uppsats och har valt att skriva om hur vårdare inom häktesverksamheten upplever och 

hanterar olika typer av känslor som uppkommer vid våldsamma och hotfulla situationer. Vårt 

intresse uppstod när vi i en tidigare kurs genomförde en förstudie där vi lade märke till att 

känslan av grupptillhörighet vid utsatthet för hot och våld hade en avgörande betydelse för 

hur vårdarna upplevde situationen, något som även styrks av tidigare forskning. Vi vill 

fördjupa oss ytterligare i detta genom intervjuer med vårdare som arbetar inom 

häktesverksamheten.  

Vår förhoppning är att du har intresse och tid att medverka i en intervju. Detta skulle vara till 

stor hjälp för oss. I vårt examensarbete kommer vi att använda oss av en kvalitativ 

intervjumetod för att få en djupare förståelse för det område som vi vill studera. Vår avsikt är 

att genomföra cirka tio intervjuer med kriminalvårdare från häktesverksamheten. Varje 

intervju beräknas ta ungefär 45-50 minuter. De intervjuer som genomförs kommer att spelas 

in och transkriberas efter respondentens samtycke. Vi, tillsammans med vår handledare, är de 

enda som kommer ha tillgång till ljudfilen och utskriften. I övrigt kommer vi att följa 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket bland annat innebär att samtliga personer 

som ställer upp i en intervju garanteras anonymitet. 

Välkommen att kontakta oss om du/ni har några ytterligare frågor. 

 

Med vänliga hälsningar 

Liisa Linnarsson och Cecilia Wilander 

 

Liisa Linnarsson: xxx  CeciliaWilander: xxx 

Mejl: xxx   Mejl: xxx 

 

Vår handledare heter Agneta Hugemark och kan kontaktas via mejl: xxx  

mailto:Cecilia_wilander@hotmail.com
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

 Hur länge har du arbetat inom kriminalvården (häktesverksamheten)? 

 Vilken tjänst har/hade du? 

 Beskriv en vanlig dag på arbetet?  

o Arbetsuppgifter 

Känslohantering vid utsatthet för hot och våld i arbetet 

 Har du blivit utsatt för hot eller våld på arbetstid? 

o Kan du berätta om en eller flera händelser? 

 Hur upplever du en hotfull och/eller en våldsam situation på arbetet?  

o Vad känner du i en sådan situation?  

o Vilka känslor visar du utåt i en sådan situation? 

 Vilka känslor anser du att du som kriminalvårdare bör visa i en sådan situation?  

 Upplever du att det finns vissa känslor som ses som lämpliga respektive mindre 

lämpliga att visa? Om ja, varför? 

Gruppens betydelse vid hantering av känslor vid utsatthet för hot och våld  

 Hur skulle du beskriva din relation till dina arbetskollegor? 

 Har du befunnit dig i en hotfull och/eller våldsam situation tillsammans med kollegor? 

o Om ja, kan du berätta om en sådan situation? 

 Hur upplever du att det är att arbeta i grupp vid hotfulla och/eller våldsamma 

situationer? 

o Anser du att det finns någon skillnad i hur du upplever situationen beroende på 

om du befinner dig ensam eller i grupp? 

 Vilka känslor visar du när du befinner dig i en hotfull och/eller våldsam situation 

tillsammans med kollegor? 

o Anser du att det finns någon skillnad i vilka känslor du visar i situationen 

beroende på om du befinner dig ensam eller i grupp? 

 Vilka känslor upplever du att ni som grupp visar i en hotfull och/eller våldsam 

situation? 

 Upplever du att det finns förväntningar från gruppen gällande vilka känslor som man 

får visa vid en hotfull och/eller våldsam situation? 

o Om ja, kan du ge några exempel? 
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o Hur yttrar sig dessa förväntningar?  

o Hur brukar du hantera dessa förväntningar? 

 Har du någon gång undvikit att visa dina känslor för dina kollegor i en hotfull 

och/eller våldsam situation?  

o Om ja, vilka känslor är det du upplever att du inte kunnat visa och varför inte? 

o Har du något specifikt exempel på när det har hänt?  

 Har du vid något tillfälle gått emot de förväntningar som finns från gruppen gällande 

vilka känslor som bör visas vid en hotfull och/eller våldsam situation?  

o Om ja, kan du ge ett exempel på det?  

o Hur upplever du att gruppen reagerade? 

Runda av intervjun 

 Finns det någon som du skulle vilja tillägga? 

 Har du några frågor till oss? 


